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Tot God, en de Lezer.

r^ Ejjjremkeïsvatt degeeji , die veel tot Ventu-jancken

£?; rpulpfheyd leggen aen , als eer de Heydens de*en ,

Geefdat ick , Heer j dïe wendvan aldiefnoode rancken y

Op dat ick die , met vrucht , mach tot dijn etr bejle*en.

Enghy , ^gmfiigh man, die hier miphienntocht fmakev
Zoo eenighpns wat zoets , ten aenzten van de /?<>ƒ;

BidGod , dat hy verweck' , die ons W0t kojinen maken
,

Mtt marder konjl engeejl , tot zijnergrotten hf,



Ven Erentfejlen^ Achtbaren^ Wijz^en ^yoor-z^ienigen

en Door-Zoienigen Heer , de Heer

t^'-' STEVEN TENYS,
Gecommitteerde Raed van de Edele Mog. Hee-

ren j mijne Heeren de Staten van Zeeland , ende der

Admiralitey t , wezende te Middelburgh.

TN HEER
Gelijck eenyegelickgoedman , en meer een

goedburger , en meeft 'van aleengoed Chrifterh

gehouden is alle dertelheyden ^rotte redenen ,

ujt z^ijn herte en mond te verbannen ; al'lo houd' ick voor

de befteman^burger en Chriften:>die deftemmige z^edigheyd

met de eerlickegenuchte z^oo weet te matigen en te mengen.

dat hy\ aen d'een Zjijde , niet aen en trecke het kleeden den

naem 'van een[Iraft} en mez^en orckien^aen d'ander z^ijde ,

alle 'vuyle onbefchoftheyd weet 'vanfich te weeren .De rech^

te wijjheyd^mijns oordeels,bemint een ^ury en open bor/}, die

gekeert engekeirt zwijndevan alle vleefcheltckeydelheydjhet

gemoedkan in-Jj?annen en uyt-ft)annen: en die de deugd niet

afen meet uyt eengefronft voorhoofd,ofopgetrocken wijng-

brauwCy maer uyt de ware oprechtighejd ^ en vriendeltcke

onnooz^elheyd, JVantgelijk icknietprijz^en en kan een Phi-

lofooph^ die noyt en lacht^ alz^o beminn ickz^oodanigh z^oet

vermaehdat alle oneerlikheyduyt-ftuyt^ T>ez,e temperinge

hebb' ik hier doorgaensgez^ocht te volgenien^naer de wijz^e

yan wijzjeMedeajnenJegez^onde drancken z^o aen-gebo-

iK z den,



denJat ick met eenen den kelck met eenigh lieffelick z^ap he*

Jlreken hehbe,op dat ook z^ommigCyhares on-^etensy de nut^

. tigheydgenieten mochten. De beelden meeflen-deeljchijnen

met anders te dienen^ als tot ^verlujlinge der Zjinnen^ maer

die^ onder haerfchorjfe , de z^iele berichten , en by "velen (die

alle dingen averechts en tegen de ^olle nemen) te veeljtem^

migheyds bedeeken z^ullen.'t Is een maniere vanfchrijveny

die "ivelmgejielt zwijnde,geluckelik bedriegt: en die,onder een

kinderlickmom-aenZjichtiCen mannelicke tucht ^verborgen

houdt, Maergelijk de oevers ^ die aen rotsen of jee-hoofden

gehecht z,ijn , het leven 'verliez.en, ^vanneer haer defchelpe

af-getrocken <wert ,• alz^oo en Zjijn die beelden maer enckelc

heuz^elingen , 700 z^y alleene , en z^onder hare toe-pajfinae ,

aen-gemerckt ^verden.Niet dat ik hiermy z^elven z^ottelik

mlbehagen
'y ofalle de7e dingen 'voorgereedenbanck-rreld

^il op-dringen, dat en is de meeninge niet . Wantgeli'jck de

kinderen, ^wanneer '^y des avonds van bijtebauwen en cal^

verhaymans hooren koutenjes nachts diefchtjnen te 7ien:

Z,o heb ick my 7omtijds ruymte en vryheydgegeven , om te

fpreken van dingen, die op hooren 7eggenberufleny en die

miffchien alleenelick in bedriegelicke inbeeldingen bejlaen.

tis oock 700 verre daer van,dat hier door mijn ooren naer

eenige lof-tuytingen jeucken 7ouden , dat ick 7elfs bekenne

vergiffemffe en verfchooninge van doene te hebben. <want

hetgeheele <)rerck is een vrucht, die, over langen tijd,mee[l

onder de hand ontfangen, en onder defcherpte van depenne

^^ g^^oren is : en die oock hier en daer z^oofwack en on-flaltigh

^uiuc' is



is njan leden , dat ick die meerfchijne , als een fiortelinghy

af'gedreveny als een rechtjchapewvrucht gehaert teheb^

hen. Hoe'<^eloock z^omtijds de dingen die by der herten^ en,

z^onder bijtinge 'van nagelen ^ ujt-gejiort eerden y geluc^

kiger 'van aerd engeboorte z^ijn , als die met de hand "voor

V hoofd:, en metgroote 7orge , bearbeyt en ge^uijlt eerden.

Zoo nu eenige 'van z,oo teere mage z>ijn , dte degeringheyd

'uan de beelden met dehoogheydvan dejlojfe niet en kan

n;ereentgen :, entot eengijl ofmajfe brengen^ dien laet ick

haer eygen oordeelmet njredegenieten.

Immers zoodanig als dit ^erk ü^hebb' ikgoedgevonden^

onderde "voogdye "van U E. name te 'ver^ee'yen ^ daer toe

getrockenengenougjaemgedrevenTijndeidoor U E. aen*

geborene heleeftheyd , en^uriendelicke goed-mlligheyd , die

een yegeltcknodet om UE. te beminnen ^ endiemy altoos

eenen ^uryentoe-ganggeopent hebben^ommijnegedachtenen

heramingen "ïvorteU en vafle "voet tegeven. Wiens ^vriend-

fchap niet nieu^elicks "uan mygemaekt,maer "van mi'jn ou-

ders naer-gelatengeluckelkkaen-ge^erft^en vanmijn me-
ge en eerjle bondfelen begonnen is : maer nu voornemelick

Zjaete enjiijfte gekregen heeft o door een 7 oo naw^e en echte

verbintenijfe idatik de eere 7almogengenieten ^ om U E.

naer dez^en met de namevan Oom te begroeten ^ en als een

naefle trou^-verwant aen tefpreken. Alaer meeft van al

ben ick hier toe aengejlout en verfloutge^eefl , door dengoe-

den reuck van u^e loffelicke verdienflen^ daer mede onsge-

meene vader4anddageltks aenU E. verplicht wert.lVant

-k 3
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aelijck de naelde ^an een kompas, aen de "leyUfteengeflrehn.

zwijndeygeduerig draeyt naer het noorden^ZoO keeren ookge^

duerig u^egedaaten en begeerten^ aen-geraekt door de lief^

'de^anonz^e Godsdtenfi engemeene^vryheyden.tot de W-
ftanden 'voorjpoed'van hetgemeene bejie. IVaer doorgy ook

genoegz^aem betoont hebt , hoe-^vel%)an Zjachten en teeren

aerd:, hoe on-'vertfaegt een goedege^ijfe is, om , als V nood

üj de borft en het 'voor-hoofd te bieden aen hetgevaer,daer^

meny ampts en eeds hahen, toegeroepen ^ert: '^(elfs tot het

lichaem des "uader-lands ?net 7ijn eygen te bedeckcn. In te^

uen-deel'uanZjommige i die daer niet eens naer 'vragen en

z^ouden , alverdronck en verfmoorde onsgeheelejiaet-lig-^

haem,als z>y maer met haerpak aen landgeraken konden.

Wilt dan hierEer^.HeeryU^e hooge bejiqhejdeen ^ey^

nighjlaken , en als nu en dan , ^vanneer U E, ooren door

d'Abdyefche onrujle te 'veelgejlagen en vermoeyt z^ijn^u^e

gedachten een ^eynighpeyfleren en uyt-Jpannen in deje ern^

Jiiae beufelmgen : doende gelijck delede-fnijders getujgen

<van de ooge^ 'yi^elcke, door een kriflaltjnfche vochtigheyd, aU
ie dingengrooter vertoont , als z,y "ii^el in der daed z.4Jn.

Zoo zaaide kleynhejd van ditfchrift , doorU E. vriende-

lick en bedriegelick voor-oordeel op-getrocktn , voor de Le^

z^er aen-biedelicker z^ijn : en ick met heeteryver aen-gejle -

ken eerden, om op andere tijdenjets te doen ^ dat my
minder berouw ; en meereere vey^vecken mochte,

UE. cereendienft-fchuldigc

JOH. DE BR ÜN E.



AendeLefer.
CK zie aireede , gunftige Lezer , watter voor my geboren en

gekoockt is. Zommige dickhuydige menfchen , die van zot

meel en koud water gekneden zijn, zal ick hier door-gaens te

hcfoge rijzen, enfchijnen uyt-druckelick verftaen te geven

,

dat ick niet en wil verftaen hebben : alleenelickom dat zy hier

eenigh Duytfch vinden zullen , dat haer fwacke herflens niet gev/ent en

zijn, noch haer bedorven mage en kan verdouwen.Zulcke lieden, zoo

zy nietweenen enkonnen, gebied ick loock en ajuyn te gebruyckenjen

zoo zyfchoen-makers zijn, niet verder teoordeelen als van de fchoen*

Even-wel om oockdie, eneenige andere» hoe-wel anderzins niet on-

wetende, die het zelve gevoelen getrouwt en in-genomen hebben, ee-

nighzins te vernougen , wil ick yetwes, totrechtveerdinge van mijnon-

gemeen fchrijven , te vooren leggen.

Sedert dat ick de oude en geleerde talen deur-loopen, en meeft alle de

Europefche , die by ons gebruyckelick zijn , gefmaeckt hebbe , heb' ick

my dickwils verfoeyt , dat onfe natie (een volck dat anderzins in kon-

ften en wetenfchappen geen andere en wijckt ) zo naer-latigh en verzuy-

migh geweeft is. om onze tale op te bouwen , en haer behoorlick en meu-

gelick cieraed te geven: voornemelick ziende jen als nu en dan beproe-

vende , datter nauwelick yet fraeys ofuyt-nemende by andere gevonden

en wert, dat van ons niet zoude konnen naergevolght , enby nacrmec

even-veel woorden even-aerdigh uyt-gedruckt werden. Hier van hebb'

ick zoo wat henen, naerdat ick verflchelick dememorie met dit of dat

befprenght,en gedrenckt hadde,genoeghzame preuve gegeven:immers,

als een ftoutebracke, het veld ontdcckt, daer wel-geoeScnde verftan-

den , mijns oordeels, een nuttelicke en vermaeckelicke jacht vinden zul-

len. Want ick hebbe hieren daer , naer mijn geringh oordeelde fijnfte

bloeme van goede boecken gezaeyt , mengende , foo veel door mijn be-

grijp doenelick is, de Attifche zoetigheyd met de Laconifche kortheyd.

'tlszeket , dat onze tale bequaemis, om op hooge fchoenente tre-

den , en allerley vercierffel aen te nemen j jae , dat meer is , om te dragen

het gewichte van de grootfte in-beeldingen , die in een menfchelicke

ziele vallen konnen. Ons enontbreecktniet ,alsdat wy niet durven ,of

en willen van andere nemen , dat zy, zonder haer verlies en verminderin*

ge, ons mildelick aen-bieden: zonder datwy eenigh ander woord, als ons

cygcn , en by ons geburgert , hoeven te gebruycken. Zoo hebben eer-

tijds



tijJs de Latijnen geluckelick gcarbeyt , om ityt te putten de fchatten

vandeGrieckfche welfpreeckentheyd : enzoolccrennochdagelicksde

FranlTen, en andere nabuerige volckeren , in haer eygen tale, uyt de

Grieckfche endede Latijnfche fpreken. Waerom zullen wy danaltijds

even kindfch, in de luyren blijven liggen , en Tactje?} blijven krijten, daer

wy bequamelick en mannelick Fader konnen zeggen f 't Is wel zoo , dat

de talen gevonden ofin-geftelt zijn , op dat wy d'een den anderen de in-

nerlicke gedachten onzes herten zouden te kennen geven : en dat hec

genoegh is , dat wy , door een flechte en verftaendelicke tale , onze mee-

ninge met den anderen verwifTelen , en gemeen maecken.Maer hoy moet

hy eten, en aerde en water werden, die niet en verftaet, datmen een

wind-meulen met blaesbalcken niet en kan doen omme gaen: datter

heel veel aengelegen is, met wat kracht van woorden vele men fchen be-

jegent en geroert werden. Eenleege, (Iraetlchcjen gepeupclfche reden

zal, voor cenhoogh verftand,teraerden vallen, zonder flagh te geven,

ofyet te verwinnen. *t En is jaeoock niet genoegh, dat een reden nicrgh

envleefch heefc: zymoet dickwils watgefmuckten verciert werden,

door het pinceel vaneeh effen en ronde tale. En gewiiïelick, zoo die

niet verheven en werd met levendige couleuren, de verdiepingen en

verfchietingen (hetbyzonderftevandetafereelen) en konnen nietver-

merckt werden. Want gelijckhet goudof yvoor zijn waerdije verdob-

belt,doordehandenkonftevandewerck-meeiler j alfoo vermeerdert

by velen de prijs van zaecken, die door een wel fprekendetonge voor-

gedragen werden.

lek wil dan alle geluckige verftanden cnkloeckc geeften gebeden heb-

ben (voornemelick die haer wei-geboren aerd geholpen en ge ft ij fc heb-

ben, dooreen hardneckige neerftigheyd, en diepe bedenckingen/dat

zyeyndelick de goede hand daer toe willen aen-wenden, dat onze tale

( die noch al kruypende langhft der aerden fleypt ) mocht op-getrockcn

werden, tot het tfopenkruyn-puntvanhare grootheydiopdatwy niet

alleene met onze na-bueren in gelijcke lid treden, maer oock zelfs de

pertifane dragen mochten. Vaere wel , en draeght my gunfte.

E M-



EMBLEMATA
I.

Wie zal 't paffen , als die 't koren doet waflTcn.

Wie Zjdhet heden-daeghs vanpafe konnen koken y

Enfaujfen naerdejmaeck "uan dez^e vieZj^ Hen ?

Dat noytgeen reuck engaf̂ dat hebhenfigheroken

,

En dat onZjienlickü , dat hebbenJyghezjien.

Hoe dat hetjemant maeckty hj kan Zjich noyt venveenn ^

Voord^s hj al te ruymy "voor die te naw^e leeft

:

TVat %fonder? op een ey daer mnt-men z^elfs tefcheeren.

Elck een heeft ^olgenoegh, oock diegeen ^olen heeft.

Uyt^



JJyt-hreydinghe,

lezijnherflensnietlcdigenhout^enzijnoefFeninge

maeckt, vantebemerckendenmcnfchelickcnora-

|gangh,endenuckcn cntuckcn^dicdaermctnijten

ftrijt gedreven werdcn^zoudc >^ cl goede reden heb-

ben, te wen{chen,\vaer het meugclickjbuyten de wcrelt ge-

ftelt te zijn^ja wel geen menfche te wezen ,zoo hy anders geen

Chriftenenware.Slaetuw oogen,werrewaertsgy kont,qua-

lick gaehetmy^zoo ghy 't allefins niet qualick en ziet gaen.

Maerhecgrootfte verdriet van alles , en dat de meefte tra-

nen verwecken moefte , is hier in gelegen^ dat de innerlicke

oprechtigheyt met de kladde van geveynfthcyt , de uytter-

licke , doch onnoofelcvryheyt, methetflijckvanEpicuer-

fche fwijncn ,beworpen wort. N iemant is te vreden , dat de

menfcheflaeenloaHe fijnen Heere.Wy dringen in eens anders hertc,

daerwy het onze niet vatten en konnen •, en ftellen een ander

voor onze vier-fcharc , die wy zelve niet en willen onder-

worpen zijn 5 immers die daer , voor ons zelven , noyt geen

dagh van rechte en beleggen. De '9pereltis'vol^anIuyden , die de

lampen jnuyten , en geen olie daer in en doen : en die daer mcinen genoegt-

faem haereere tedoenoroeycn , als 'zj eens anders befnoeyen , ofteenemael

uyt-roeyen. Defepijnelickebedenckingen deden mv , t'ande-

ren tijde, dcfe vecrfen uyt-gieten.

Bkk een roert ^.jn dunne lip^ ' Of/y bijten deesofgeen ,

En ^it met eens anders flip , I Met een uinnigh tant-^etrcck

Diehem hoort te zjjn in -^eerdty
\

In den rugh. of in den nccL

In de ajfchen ')[>an den heen.

Vintghy ergens typee ofdry ,

Zijr.-z^e maereen yveynigh y>ryy

'ifh y>an duyfent qualick een ,

Zoc-^ ooch^met een klcyn ge^eghy

Temandt prijzsn , by den "^'Cgh,

't Is altijdtSy bet '^\xre -^at ,

Zoo hydiefeylnicten hadt.

Let



Let hier opy Commeer-geJIachty

Dood'lick broedfel^an de nacht
5

ICemand , die langh , or.-bclet ,

Doorquaed'^reken is ghe'vet
^

Magert eynd'Uck in ^ijn quaed^

Eerhynochby velen gaet.

Daer en is heden geen gemeender Schilder-konft5aIs die de

lafteringe , met fwartc kolen, af-teyckent. Deught en on-

deugt werden even-eens, met de zelve trecken gehaclt. De
menfchen fieck van herffens zijnde^en daeromme nietbemer-

kende , dat hare zielen verftuyckt ofverwrongen zijn, ver-

dichten in een ander te wezen, datzy in haer zelven hebben,

en evenwel niet zien en konnen.

De Poëten verzieren, dat, in de Siciliaenfchc zee,een zeer

fchoone dochter is, die zy Scyllam noemen , wiens engenif-

fen gedaerig,van een deel verwoede honden, aen-gebaft, en

gebeten werden. Het welcke ons af-fchildert den rechten

aert van onze lafteraers , en de gelegentheyt der gener , daer

2y 't meeft op geladen hebben. Want, zonder lafteringe ge-

fproken 3 wat zijn t anders, als hontfche gedierten, die zoo

fchandelick en fchadelick , met tonge en tanden , in eens an-

ders geruchte vliegen?Endeaenwicn willen zy'tmeeft?zi)n

't niet, die daer meeft in deugden uytmuyten,en die met alle

neerftigheyt betrachten denKeyJertegeioen, dat des Keyjers isi endc

GodeydatGodesisl

Daer zijn eenige on-gheluckelickbenaude menfchen, die

haer arme ziele geduerigh prangen, en een wetzoecken in te

voeren , die noch Godt , noch de natuere , noch eenigh ver-

drag van redelicke menfchen, oy t erkent en hebben.Deze en
konnen niet lijden , dat yemant buyten de voore wijcke , die

zy onlangs met den ploegh van haer hals-ftarrige on-weten-

heyt gemaeckt hebben. Menfchen, dieover-al,gclijckmen

zegt, 't Magnificat verbeteren willen , en die te pofte loopen,

200 hacftzyjop haer peerdeken BtffT\?^f^r,gefcten zijn.! fferyc-

A 2 mantj



4
mantjdiens ftaet ofte gelegentheyt toe-draegt,in het gewoel

en eeticktak dezes w erelts^te leven en met onrufte zijn even-

menfchetedienen^zoohymaerhaermeeftcrlicke regels niet

naer en volgt, gelijckhy nieten moet, noch en doctj't is ter-

ftont , een on-Chriftelick leven hem aen te wrijven, te ver-

wonderen over de on-geftaltc van zulck een ziele
j en zijn ge-

wiffc te verdoemen , diens oordcel Godt de Heerc voorhem
zelven alleen behouden heeft.

I k en wil hier niet byfonderlick uyt-loopen,om deze men-

fchen,haer on-tijdige Godtvruchtigheyt, ofte hooveerdige

onwetenheyt,voor te leggcn^dewijle zy verre de minftc zijn,

enmiffchien eenige verfchooninge verdienen,om dat zy op

God en den hemeI,hoe-wel met leepe oogen,zien.Maer deze

werelt-lingen en zijn immers niet te lijden,die recht-draets

tegen godvruchtigezielen gekant zijn, omdat zy , doorhet

hemeliiche licht van een vernieut leven,de dicke duy fterniffe

van hare godloosheyt ontdecken.Maeróduyvelfchewapc-

nen,inde helle gefmeet,waermede zy haer verweerde en ver-

werdeborfi:bedecken,en den rechten Gods-dienfl: de oorlo-

ge aen doen!Waer heeft deFleere,zeggen zy,zulk een prame,

2ulckeenpijn-banckvoordearmemenfchengeftelt,dat wy
zo benauwt en in-getrocken moeten gacn henen fleypcn , en

gelijk ons leven achter-aen trecken?dat w y ons zelven moe-
ten uyt-mergen deur piinelickegepeYnzen,en fwacr-blocdi-

ge in -bccldingen,dic ons de gezonthcy t verfwacken, en ons

leven verkorten? Neen,neen,dit leven is ons gegeven,nict al-

]een,om datwy het lichtclik,met d'uyttcrftc lippen , fmaken

zouden, maer ter goeder trouwen , met luftigc tanden, kau-

wen en er-kauwen , en in ons zelven nemen zouden , tot dat

wy alle het pit en de kracht daer uyt-getrocken hebben. De
natuerc zelve heeft dat moedcrlick verzorgt.datalle de wer-

ken,
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ken,clie 7y ons op-gelegt heeft tot onze noot-druftjen voort-

plantinge van ons ander-zelven, ook zouden vermaeckelick

zijn: enzynoodigt onsdaertoe , niet alleen door de reden,

maeroockdoornatuerlicketreck:'tison-rechtveerdigheyt

haer wetten om te ftooten.

Het fchijnt hier aenhaer geluyt , dat zy wonder goetfpel

hebben , en ftofFe genoegh , om noch over-toUigheden opte

leggen, 't Is genoeg wints gebroken. Een reden moet tot het

eerfteinplaetze van dWcnwcicniHetKonlnkrijke der hemelen moet

ge-^e/t lijden '^en diegepelt doen^die gullen 't in-nemen.w Sit is dat gezey t?

Let op ge-^elt doen , en lijden. Daer en wert geen gemeyne fleur

des levens 5 geen flordig ofachteloos bedrijf, geen ordinaris

treyn van zijn gebueren, maer een byzondere vlijt,voorzich-

tig beleyt.ftorm en gewelt verfocht, gelijk het aen belegerde

fteden placht te gefchieden, die met levende kracht, enftor-

mender-hant werden in-genomen. Willen wy dan eenmael

deheerlikhey t des hemels bezitten,wy moetenze hier bewel-

digen:wy moeten alle de heyr-krachten van lijfen ziele teza-

men brengenden zo lange wy deze lucht in de neuze trecken

,

den eenen ftorm op den ander brengen,het een werck op het

ander op-werpen^tot dat wy^met den laetften fnick dezes le-

vens 5 in eygendom mochten aen-grijpen , daer toe wy van

Godt de Heere gegrepen zijn.

Macr even-wel en is dit noch prame, noch pijn-banck, ge-

lijck hieruyt-gefpogen wert. Des Heerenjock is ^vriendelicky en zjjn

lafl is licht,\oor een recht-fchapen gemoet^dat het in-druckfel

van dienGoddelicken arts-zegel ontfangen heeft. De moey-
te en pijne van dien ftrijt wert weg-genomen,door de onfeyl-

bare hope van een eyndelicke,en geheele viftorie.Ende hoe-

wel het leven van deze hemelfcheCampioenen5dikwils meü
veel verdriets en on-gemacx over-dwerfcht wert j dat haer

A 3 vooi>
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voor-hooft gefronft^haerledenvcroudcrten gclijckverker-

kert zijn ,200 en is daer even-wel geen benaude cUendighey t

oyt te vermoeden. Want,zeggen zy, h'tdaton^euyttcrlickcmen'

Jcbe yerderft, ^00 yï^ert nochtans onz^e innerlicke mcnjcbc van dage tot dage

ruerniewsvt. Want en^c '^:er lichtclkk -vcrgaende 'vcrdmckinge-^^crckt ,

in ons , een uytteumaten on-hegrijpelickc groote dcreew^iger heer/ickheyt,

Dc-^ijle ^)' nicten::jmopktzjcnelicke , maeropheton-Kienelkke. JVant

•^at ^ienelick is , dat is tijdelick ; maer dat on- zjenelick is, is eeuvrig. Men
oordeelt van den dagh nict,uyt den morgen-ftont^ (ten ware

by tegen-ftelligh befluyt) foo en behoort-men geen vonniffe

te uytten , uyt de ftucken en getuygeniflen van dit glafigh

,

cnvcrganckelicke leven.

Enof oocknuyemant, deur een teere fwackheyt derge-

w'iffe,den wegh, in eenigen deele, wilde nauwer nemen , als

ons die Godt de Heere zelfs, in zijne heylige Wet, heeft af-

gefteken, en open-geftelt ? wat doen onze oogen daer zeer

van ? wat fchelden wy onzen broeder , daer voren Godt ge-

ftorven is?laet ons liever zijne bezorgzame vreezc verwonde-

ren, en zijn krancke over-heyligheyt verbidden. Wy blijven

miffchien zoo vele aen deze, als hy aen gene zijde uytwijckt:

en noch is meer te houden van by-geloovigc Godtvruchtig-

heyt, wanneer zy niet uyt eygen-dunckendeverwaentheydt

voort en komt , als te hellen aen de helfchc zijde van on-ge-

bonden roeckeloosheydt. De ruyme wegh heeft , in de-

zen deele, veel meer plaetfe van dolingc en verderffenifTe,

als de enge voet-pat. 't Is z^elfs een dec! VanVerkortingc dcsgeeJJes

,

cils^y onst^dlpen^vernoegen , zcght ergens ycmandt. Een rccht-

fchapcn Chriftelicke ziele vint altijdts wat tchcr-ftcllen,

ofte vermaken aen dit bcdriegelicke leven, 't Is verfchoo-

nelick , zoo zy dan , haerzelven niet konncnde vol-doen,

eenige middelen bedenckt , om hacr felven in meerder

geruft-
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geruftheydtteftelkn. Laetons een weynich byfondercn.

Huyden ten dage wert by ons gekrackeelt en geredent^over

het vieren ende onderhouden van denChriftelickenRuft-dag.

De zommige zijn hier 200 mede-lijdelickbekrompen 5 dat zy

zelfs den ouden naem uyt haren mondt bannen, en daer wy
plachten Zon-dagh te zeggen 5 vinden zynoodigh , den dagh des

Heeren te noemen , ofimmers zulck een w^oord te gebruycken,

dat in de H. Schriftuereuyt-gedrucktftaetiopdatzydieHey-

denfche namen,en die van on-herboren menfchen verzint zijn,

niet alleenelick uyt haer herte , maer oock van hare tonge

mochten weeren. Hebbe oock geweten daer toe gebruyckt

te zijn dewoordenvandenfefthiendenPfalm, Jc^^«^i//;^^r^

(der vremde Goden) danck-offm^ met den bloede niet offeren , noch

haren naem in mijnen mondevoeren. Buyten den zin^mijns oordeels,,

en het rechte verftant van die plaetfcjdaerfimpelick gcmeynt

wcrtj lek enfaigeen Heydenfche offerhanden^oor God brenghen y noch

hareAf'goden met mijn tongheprij^nj ofaen-roepen^ tfc. Wederom,
daer andere voor geoorlooft houden , naer den openbaren

Gods-dienftj haer geeft en zinnen zoo wattevermaecken,

doorwandelen , ofeenige andere eerlicke, en kort-wijlighe

oefFeningen^waer door zy te wackerder des anderes daegs,tot

haergewoonclickwerckkeeren mochten , fluyten haer deze

vrome luyden in huys, alwaer zy , met haer huysgezin , haer

zelven bezich houden met het lezen van Godes woord , met
het zingen van Pfalmen^en Lof-zangen,raet gebedenden dier-

gelijcke Godvruchtige oefFeningcn. Wie kan ^met reden , dit

beftraffen ? jac wie en behoorde zich niet veel eer te verwon-

deren,en God deHeere j^root te maccken,overzulcke gehey-

ligde zielen5diehy ons binnen onze mueren verleent, tot on-

zer zekerder bewaringe. Swijge dan de verwijtinge van Sab-

batariffen^en wattervan fulcke woorden meer zijn,waer door

de
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de Godtvmchtigheyt verhatelickt wcrt, en een deure ge-

opent tot on-getoomde vryheyt. Laet alle lafter-redcn den

hals gekrockt werden^ende middelen der liefde , ende goet-

willigegenegentheyt, by der hant genomen werden. Daer

en is niet dat ons zo zeer vervremt van alle menfchelicke be-

Icefthey t^als dat \vy ons even-beelt, met een quaet-duydige

tonge,qiietfen, en5Zoveelin ons is,vyandelick onder-druc-

ken.PLiNivSjdiegrooteOrateur/prekendevanzulkewan-

geboortenjnoemt haer Derdoemelkkejkcht-beejien , die-men behoor-

de te offeren ^voor degemeene rufle. En de goede Key ferT Pv a i a n v s

hadde zulck een fchrick van zulke on-menfchen , dat hy-ze

,

tot {lraffe,en exempel, dede werpen in een af-geileten fchip,

onverzien van want, vanzeylen,vanroer,en w^attermeer,

tot het beftier van zulk een vat,noodig is, op dat zy mochten

d'on-genade van zulck een wreet element over-gegeven zijn,

en daer beproeven de on-ftuymighe verwocdtheydt, die

2y,t*anderen tijde, tegen d'armeonnoozele menfchengc-

bruyckthadden.

Om een eynde te maeckcn : zoo ick , door dit vry-borftige

fchrift (daer in ick niet anders gezocht en hebbe, als een eer-

lick vermaeck,enftichtelickenuttigheyt)even-w'el defwar-

te galle van zommige quaet-willigers, getergt zal hebben,

die hebbe dit toc-fchrift, in plaetze van alle wraecke: Dcli-

flcraer keefiden Duy^eltot 'zjjn groot-'vadcr -^ dcnboogh-moct tot::jjn

"vader -j de nijdigbeyt tot zjjn moeder j eens anders deugt tot ftoffe - engeen

ander uyt-^komjle y ah eentijddicke ende eeimghe -vloeck.

EM-



EMBLEMATA
II.

Het Houw'licksbedtzy onbefmet.

ALs^j, twee-eemghy z^ijf, door echten bant ygejloten

In 'tgeen ww hrandigh hert tot heyligh <water lejdt»

Al-eerghy noch de 'vrucht des hou%f*licks hebtgenoten ^

Doe by u z^eljheloft van eeuivigh eerbaerheydt.

Het how^Htcks bedt en isgeengoot "van ^vuyle luÜeny

Mder daer , die V ^elgebruyckt , elck een 'm maeghdom

blijft,

Alsghy dariy beyd' bedeckt met eerbaer root^gaet ru^en^

Zie datghy dan te z^aemgeen over-Jpel bedrijft,

B Ujt.



10

XJytMgginqhe,

^^Icenzietniet, met innerlickc vcrwonderingc , de

/^ grootc zorge, die God de Hecre gcbruyckt, om zijn

g| volk 5 de ware kinderen Ifraels, tot reynigheyd en

hcyligheyt des levens^aen te leydcn? Getrouwde en

ongetroude^mansendevrouwcn^waekendecn flapende^ecn

yegelick is zijn zuyverheyd en reyninge voorgefchrevcn.Hoe
anders? hy is de heyligheydende reynigheyd zelve : hy wilc

oock dan met reden , dat wy hcyli^h z^ilun zjjn
,
gelijck hy heyii^hls,

Zulck een vader, zulcke kinderen. En om de waerheydte

zeggen, iflereenigc deugd ter wereld , die den menfche ge-

lijck ver-engel t, omniettezeggenvergodet, 't is de reynig-

heyd, en eerbaerhcyd. Eendeughd zoo hemelfch, enover-

prijzelick, alszy opderaerden zeldfaem, enfchaerfelick te

vindenis. De menfchelicke natuerefchijntgekucet te zijn in

dentrogh van vleeCchelick bedrijf , engebacken in den oven

vanvierigelufi:en.Eenmachteloozezieckte,eendullekoort-

fe heeft haer wezen geteeltren zo baert fy noch ftadelick ftin-

kende fweet, en on-reyne hitte, ick meene vlecfchelicke ge-

dachten 5 en gecfteloozc redenen. En hoc zal oock ycmand

"Scijyi-druylnen -Viin doornen ^ of x>:/?en "ir?^ riifkkn Ic^.n ? alzoo en

wachte niemand van een natuerlick mcnfche , die uytdcn bh:-

de ,of nyt den "^^Uk des 'vleefchs^ o^uytd'n yc'jlJ'' ^cs mans ohehorcn r>,

dat van hem eenige matige reynigheyd, in woorden, ofin

wercken voort komme.
De wijfheyddes hemels, om deze on-geregelthcydeenig-

fins te breydelcn,enons ten dezen aenziene oock in te fcher-

peUjhoedatwy on^^e ipaten heylizlick hc^^itten zullen, heeft den

houwelickcn ftact verordent,waer in de mcnfchc,een met ec-

nezijndcjdeongetoomdc uyt-fprongcn des vlcefchcsmoch-

tebe-
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te bepalen , en gelijck een dam fchieten , op dat wy niet afen

weyden^buytenhetveldende gemeet-taelen, die ons zijne

voor-zienigheyd gelieft toe te eygenen. Hier en fluytet niet

,

twee meefters op een winckel , twee groote maften tot een

fchip 5 te hebben: hoewel de Oud-vaders, onder de vvet,deur

een groove fwackheyd,haer zelven hier in leelick mif-grepen

hebben.

Evenwel , wanneer nu yemand, in dit gewijde perck , van

boven geftclt IS, en moet hyzich terftont niet in-beelden

,

dathem daer een miffinckbereydis, om zich zelven, als een

vereken , zonder fchaemte , zonder voor-hoofd , daer in te

wentelen. Hier zijn oock wetten en palen gehecht, die een

wei-gebouwde ziele Godvruchtelick moet waer-nemen.

Maericken kan maer half-monds, en tuffchen tanden hier

van fpreken , om geen oly , in plaetfe van water, in 't vyer te

gieten. Zoodanig is deguytery der menfchen, dat zy oock
zom-wijlcn , de beftraffinge der zonden , tot aen ritflels ge-

bruycken. En,om dit,in't voor-by-gaen,niet achter te laten;

't en is niet lange gebeurt , dat een over-trefFelick Leeraer

,

hebbende een dcur-wrochte Predicatie,op het verbod,0/;>'^?j

^ult geen oy^ev' Ipe/ doen , nauwelick en heeft konnen ont-gaenjof

hy zoude daer over berifpt , en heftelick aen-getaft geweeft

zijn, als ergerniffe, en ont-ftichtingc gegeven hebbende:daer

hy, mijns oordeels, zulck een geleerde voor-zichtigheyt ge-

bruyckte,en alles zooGodvruchtelick voor-fteldc,alffer van

een geftelick gemoed, en een wcl-fprekende tonge ,konde
verwacht werden, 't Is , als de heylige letters zeggen: AUcdk-

gtn^ijndenreyncnteyr j maer den or.-rcynen ^ en on gcioovipen en isgeen

dinck reyn , maer ooek baergemod engemffe is on-reyfi.

Het houwclickdan,naerden val^ wertinhet meeren-deel

der menfchen , veroorzacckt,of beter gencodzacckr^door de

B 2 onver-
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onvcrdraegzaemheyd van de fcherpe prickelen des vleefchs,

die haer byzonderlick , in haer mcefte kracht openbaren,

wanneer de hooghe jaren hec lichaem noch niet verfwacrt

hebben , noch de geeftclicke wcder-gcboortc de zelve ghe-

noeghzaem verftomt heeft. In zulckegelegentheyd geit de

zet-reghel van dat groote vat des Meeren : Is*tdatyem.wdhcm

niet en kan ont-houdenjaet hem trou'^en'y'^'ant het is heter te troirstenydan

te branden* Evenwel zoo moet die hcylige ftaet gcbruyckt

werden , niet tot uyt-bluffchinge van onze natucrlicke

warmte , maer tot verkoelinge van on-niatige hi tte , niet tot

vermoeyingc van onze ledeiijttiaer tot matige vcrquickingc;

niet tot uyt-merginge van ons eerft-boortighe zap , maer tot

temperinge van den over-vloed. Keyne ooren zullen my
goedichlick dragen , en noch hare nuttigheyd wegh-dragen;

maer die beyleckt is , dat hynoch be^leckt sierde.

Wie kan dan lijden dien heyl-loozen roem van die on-be-

fneden monden , die niet en laten in alle gezelfchappen uy t

tetuyten,debeeftelickeon-gebondenheyd,die zy,binnens

gordijns, gebruycken? die daer durven met volle kaken uy t-

fpouvven de onmenfchelicke krachten van haer kriele der-

telheyd : dat is , die durven roemen hoc verre de bceften in

vuyligheyd van haer overwonnen werden.

Gruisfurorefl , qiu no&e latent , in lucefatcri,

Et q!{€ ciarri' facias noBe , refcrrepal.im.

Ditis dezinvandieheydenfchePoct:

Wat grooter raz^ern}\ -^^at dulhcydtis Y, te noemen
,

Eet geen de nacht 'verbergty jae 't felfin 't licht te roemen \

En 't geengh}\ on-betuyght , in 'tduyflcrhcbtgedaeny

Dacrlpan te doen^ t^oor 't -volcky een openbaer yermaen.

Deze geven nochtans voor, naer den ghcmeynenzanghvan
zuickc
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zulckc vogels, dat het voornaemfte ooge-merck vanhaer

houwelick, dit is , datzy mochten kinderen teelen^en erfge-

namen nalaten : maer dit is veel eer de handen aen zichzel-

ven fchenden , den boom te dooden , op dat hy vruchten

voort brenghe. Wieenvv^eetniet,datonze eeuv^everfchey-

den van zulcke dood-flagers gezien heeft?En waer van kom-

men oock die menigvuldige gebreken^die de kinders,hier en

daer , vanhaer geboorte medebrengen , als dat die arme oii-

noozeltjens betalen moeten de fchul t van haer ouders on-ge-

temperhcyd. De fonteyne van alle reynigheyd heeft uyt-

druckelick eenige tijden uyt-gekeurt ,op welcke het on-ge--

oorlooft is,tot zijn vrouwe te naecken: maer wie zalmy wijs

maecken,datdeze wet^bvonzemenfchen^nietenisaf-ge-

fchaft, als ick de redenen hoore, en de uyt-wcrckenbemcrc-

ke,die in niet weynige kinderen te zien zijn. Daerom en had«

de DioGENFS geen on-recht , als hy een on-tuchtigh longc-

lingh verweet , dat zijn vader hem , droncke zijnde
,
geplant

hadde.EndeCarthagineefchewetwertvanPLATO verhaelt

en geprefen , de welcke opentlick verboot , dat niemand zich

vèrftouten zoude, om wijn te gebruycken , wanneer hy voo-

renhaddedehouwelickfchefchuldte betalen. Gewiffelick,

daer is zeer veel aen gelegen, niet alleen in't byzonder, de ou-

ders en de kinderen , maer oock de geheele regeeringe , daer

wy onder leven. LYcuRGus,de Wet-gevervanLacedemo-
nien,gelijck in vele ander dingen ,heeft oock hier in,zorgvül-

delick voor-zien. Ditwaseen van zijn ftaetfche wetten- De

nkir^-getrows^de manhalgeflokn tot de hruyd kommen^ en kortclick'^e*-

dertotTJjnWienden keeren, Hy en geeft den Bruydegom geen

vryheyd,tot zijn nieuw-getrouwde Bruyd te kommen, wan-
neer 't hem zoude mogen kiften , of oock by haer te blijven

,

ioo lange , als 't hem zoude goed duncken ^ maer hy gebied

B. 3 diefte-
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dieftclick en bedecktelick by haer te kommen,2onder taber-

nakelen te maeckcn, ofaen de bed- tijckc te bl ijven hangen.

Dit zijn de woorden, die P lut a r chus in de Grieckfche talc

gebruyckt: De Brurde^omnict fycacr-van-^ijn ^ mch doev^el-iuflige

leckernyen o-ver-lacden , maer nuchterigh en m.nigh ^jrjde
, quam met

jchaemte en Iprea^e tot 2jjn echte Bmyd ; en ont-doendc haren maegdelicken

gordel , lichte haer op , en droegh^-^e op het trow^-hedde , al-^acr hy yceynig

tijds blij-vende , -^eder -keerde naerzjjn maeghjcknp ,• gaende flapen , daey

hy yan te "Gooren altijds geypent ycas. Het '^relcke geencn klecncn tijd en

duerde , maer de :s^ommighe 'vol-herden daer in ^oo langhe , dat ^y haer

y>Yomoen noyt hy daghe en ^aghen , tot dat zs aleenigbe hinders ran haer

geteelt hadden. Het welcke van yemand in verwonderinghc

getrocken zijnde , ishy van Lycurgo met deze antwoor-

de vol-daen gheweeft : Deje dinghen (irecken hier toe , op dat de

ntanncn kloeck enflcrck ^an leden gouden blijy>en^ uan geen ^olteof

rvetxadinge'^ermoeyt -y maer dat de liefde altijds jeughdich en groen blij»

<vende , zjy kloecke en -^el-ghebou^de kinderen , t>oor de Repubiijckc moch^

tenlpoort-brenghen.

Maer hier op zal my yemand voor-werpen ,
ghelijck dat

oockt^anderen tijde gebeurt is, de woorden van den Apoftel

Paulus: De li>rou'?pe en is haers eyghen lichaewsniet machtigh, maer de

vnan\ defgelijcks en is de man oock vjns eyghenlickiemsnictmachtigh^

maer de iprow^c. En ont-hotid malkanderen niet , het en ^^are uyt beyder

bcwillinghe , tot eencn zekeren tijd , om utot ua[len cr.dc bidden te Toe^

ghen: endekomt "^pederom tezamen , op dat de Sathanuniet teï^oecke^

om ifscer kranckhcyd -^yiJJr, Hier uyt befluyt een Venus der-

telingh, dat-men zich zelvcn ploclelick mach ftorten, en

wentelen in de vleefchelicke verceningc , zonder wet , zon-

der mate : en dat dien volghendc , een van bcydcn zoo ghe-

negen zijnde, de andere dacr toe het lichacm moet leenen

,

zonder weygeringe ofte tegen-fpiekcn. Maer hoe wcrt dit

200



zoo vleefchelick verwrongen, en vcrkeerdelickby denhay-
re gctrocken ? de heylige man en fpreeckt niet , in het laetfte

veers 5 van de houw^elickfche vergaderinge •, niaer hy laet al-

leeneUcktoe,datnianen vrouwe, een dack, een tafel, een
bedde gebruyckende , by wijlen haer zelven , voor een wey-
nigtijds, en uytbeyder bewillinge , van malkanderen mo-
gen af-zonderen , op dat zy door die onderlinghe gemeen-
fchap , in haer Godvruchtigh voor-nemen niet geftoort en
wierden , maer te beter mochten waecken , ende in-gefpan-

nenzijn tot alle heylige bedenckingen , ende Godvruchtige
ocfFeningen. *t Is oock zoo , dat twee echte en wettelick ge-

hechte luyden , aen malkanderen zoo nauw en vaftelick ver-

eenight, en gelijckdoor den anderen gemengt en vervormt
zijn ,datzy

,
gelijck een lichaem maeckende, allede leden

gemeen , en geen eygen en hebben , daer zy alleene mcefter-

fchap zouden over gebruyeken. Des mans ledenkommen de
vrouwe toe^zoo doen oock der vrouwe leden den man.Maer
niemand en is zoo opperlick meefter van zijn leden , dathy
dezelve mach mifbruycken , naer zijn in-beeldinge, en wel-
gevallen. De Kcyfcrlicke wetten hebben over zulcke wel
ftrengc ftrafFen in-gevoerc

, gelijckformelick den woorde
Gods , en de billickheyd van alle goede reden. Zeer wel
zeght Martiaiis :

Scirefuosfincs matronatffemim debet

hle "vagm a thnlamis conjugis enet amor.

Het zy my geoorlooft , een weynigh by de over-zettingc te

voegen

:

Een iPVouiQ , in echtgetrowsv , die moet haer eynden -^eten ,

Op dat baerbed'gcmot 'van haernietafen d'^ael:
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Zy moet oock niet haerfchuld , uyt lufl des -vkefchs , af- meten ,

Op dat'ZSi' niet hjcr mans , en God:s hneten hacL

Daerom en wcrt oock niet geprefcnde Ketteryc, die in A-
frijcken,ten tijde van den Oud-vader August inus verzint

enin-gevoeitvviert, vaneenfoorte van breyn-zicckemen-

fchcn, die Abelit en genoetnt wierden ,001 dat zy hielden

,

dat Abel, van zijn broeder Cain^vrouweloos, en kinderloos

gedoodet v^^as. Deze trouwden wel vrouwen , maer en be-

kenden-ze niet. Elck een van haer,op dat oock haer geflach-

te verjaren , en vereeuwen mochte , nam tot zich , als eygen

kinderen, een knechtjen ^eneenmcyfken ,oock met dit be-

dingh 5 dat zy haer oock noyt,met yemand vleefchelick ver-

mengen zouden. Deze maeckten zy erfgenaemen van haer

naem,enallehaer goederen.Het welckzylichtelick konden

doen, dewijle allezins veel arme luyden gevonden w ierden,

die voor een groot geluck achteden,van de fware laft der kin-

deren verlicht te werden, en de zelve in een eerlick bezit van

goede middelen geftelt te zien. Maer waer heeft de Heerc

zulcks geboden ? jae waer heeft hy oyt zulcks toe-gelaten
,

dat het voornaemfte eynde des houwelicks,het welck is,naer

zijne in-flellingen , scajjen en l^ermenkb-vuldigcn y zoude alzoo

vergeeffchs , en vruchteloos gemaeckt werden ? Daerom
wiertoockOnamvan God de Heere metterdood geftraft,

om dat hy hetzaed ,dat zijn fwagerinne toc-quam , liever op

der aerdeh wierp, als dat hy, daer door, zijns broeders naem

,

enaenzich zeiven nakommelingcn , verwecken zoude. Js

yemand zijner luften machtigh , dat hv-ze dan niet en ter;e

:

kan hy zonder vrouwe leven , dat hy-ze dan niet en trouwe.

EMBLE-



EMBLEMATA
III.

Dit lijf5 wat ift 3 als ftanck en mift ?

17

Zkt hier , o Courtizjaen ^ hier light de Afgoddinne,

Dte ghy aen-hidt en jmeeckt met o^ver-aerdfchc

minne.

Sy Zj,y Gra'vin , Princes , en "van het hooghfte bloed.

Van leden noyt z^pofchoon , ^udn ^e^en noyt z^oo ZjOet;

Sjis {meteergez^eyd) in duyfierfchaemfgewonnen y

In "vuyltgheyd 'Ver'=warmt y uyt on-reyn hloedgeronnen :

En alsjy nu al is , met^merte :,'voort -gebracht ,

Sj drtjft enfmelt daerheenuan 'vujlemtfiendraght.

C Vyt-
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Uyt4eggmgi

Lle gedierten werden van natueretot haer weder-

gaede gedreven, 't Is een mif-val , ofwel een florte-

ingh van een menfch , die dcfe bewegingc ofdoor

moedwille vcrz acckt^ofdoor flauwigheyd niet voe-

len en kan.Ikfprekevan het pitsende krachtdesjeugds:wan-

neer hetbloed nochgeheelick in zijn volle vaten is, endena-

tuere door on-gemack, verdriet, ofecnige andere oefFeningc,

niet verminckt ofgebroken is. D^ TTöWTre zegtA R I s T o T E L ES,

heeft een treek en begeerte naerden man ygelijck de eerfley iporm-loo^efioffe,

om eenfatfoen en gedaente te krijgen, Waerom niet oock hetzelve

van de mans gezeght, die niet meeruyt een block of rotfe ge-

houwen zijn , als dat teere geflachte , 't welck wy vrouwen

noemen ? Elck een verbeelde , en vermomme zich, als hy wil,

ishy maer een menfch 5 hy moet oock deze, dat is, menfche-

licke bewegingen hebben.

Dus verre mooght ghy de fchoot vieren , en binnen de pa-

len van zedigheyden Godzaligheyd blijven. Maergaetoock

hier ten ancker , cnbemerckt onder de louwte van het hey li-

ge land ofde zeylen niet te groot naerhetfchip j de riemen

naer de fchuyte zijn. Het is te verwonderen , wat af goderyen

de menfchcn met de menfchen plegen : en voornemclick , die

jonge dertelingen, die door de hitte van dat vleefchelick vier,

als door een horzel gcflcken zijnde, gedachten en woorden
verzinnen,die den hemel befpotten,enGod gelijck uvt zijnen

throon werpen. Ecnftaeltjen zy in plaetfe van duyzenden.

Cejfcz^mortcls dcjoiilpircry

Cefte beauténeflpas mortcllc^

11 eftpermis de Widorcr ,

Mais nonpas d'efireamoureux d'clk.

Les
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LesDieuxtantfeukment
'

PcHlpentaymerfihautement,

Ifférmiffchienyemand zoo arm van talen, die dit zes-dicht

nietcnverftae^die neme in plaetfe deze over-zettingc.

Steriye/ingen , houd wyflilk

,

\
Op baer meught ghy niet gelieven ,

Vante zuchten metgefteen-^
j

Maer'taen-hiddenftaetuyjry;

De^efchoonheyd , dmng w^ yoille , Goden hebben alleen briefen

Beeft geenfterlpelicke Ie en,
I Van^oodani^hhoo^hgeVry.

Van deze en dier-gelijckein-legfel, zijn dehuyden-daegfchc

boecken , die meeftby dejonge lieden gefleten werden , ver-

Vult: van zulcke woorden klincken de tongen der generjdie

van liefde glimmen, en het hof, gelijck-men zeght, op de

fchoodt van de jofFrouwenmaecken. Die het 'svoord niet en

weet , en mach niet medegaen. 'tisgemeenelick, mijn hert,

mijn trooft , mijn oogh , mijn licht , mijn beekje , mijn zoeter-

tje&c.Maer die ophoogerfchoenen treden,willen oockhier
in verheven zijn. 'tlskootjesvolck, dieopdegemeeneweg
wandelen. Deze en fprekenmaer van Princeffen, Koningin-
nen , Sterren , Engels , Goddinnen : en wilt ghy ^t al hoorcn

,

zy noemen die haer AI, die niet met allen is,als dreck in goud
gewenteltj of, als de wijsheydfpreeckt,^^w iperckenmet eengoui

jii'^^eeL Voor deze xnenfchcn en is noch grond, noch oever.

De heylige Geeft zegt: En^ijtniet als een peerdyofals eenmiiyl-e^el^

ponder ^verjland : -^iens muyl men toe-fnoert met een gebit en toom.

Macr deze loopen gantfch on-gebonden daer henen, geen
ander wet hebbende , al s zonder wet te leven, 't Is by haer

een Courtifaenfchewijsheyd gerekent , daervande gekapte

narren bykans fchaemte zouden hebben.

Ikhebbevaneen gehoort,diemeternft zulkeen op-fchrift

op een minne-brief ftelde: Aen de heylige Majefleyt 'vandeKo-

ningime mijnes herten. Wie zal die onder redelicke menfchen

C 2 tellen
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tellen , die zulcke nietige dwaesheyd voor een geeftigcwiff-

heyd rekenen? Maerwilt ghy noch eengroffecn taftclicke

poeve van deze herffcnloo2edulhcydhcbben?Hoort wat een

aerdigehoffcheyd een lonckcr gebruycktc ^ diens oppcrfte

deel met zulcke mift benevelt wa*^. Hy wildcquanfuysdcn

bet-weet fpclcn , en in plaetie , dat andere liacrzalacdc met

olye van vley-fteerten toe-bereyden , wild'hy de zijne met

een middelbaere fcherp-zoete fauffe begieten. Schrijvende

dan aen een edel Jonck-vrouw , zijn matrefle , en denckende

by hem zelvcn^dat haer den tijtel te geven van doorluchtige , te

veel wassende lofvan eerbaere veel te wcynig,verzinde recht

tuflchen hemel en acrdetevlieghen^midsfc rijvende, Acndc

i>'^<^«5^oor-/«c/?^/^/7^. Tot zulck een pot^zulc keen dccklel.Die

oockyets vanbeterfmaecke van deze hoofdcloozeminnaers

verwachten wil , voege hem vryelickby dien boer , welcke

vertoefde dat de vliet zijnen loop eyndigde,op dat hy moch-
tedroogsvoedsdaerovergaen.Soodaerevenwelnocheenig

deel van wijsheyd gefpeurtwert, diezal hier in vervat zijn,

datdefommigevanpaflczowijszijn,datzyhacrzelvcn mer-

ken ganfchelick niet wijs te zijn. Van zulcken ilagh vva«i die

Gezelle, welcketotzijn lieve Vrijfterdorfte zeggen, Jckbcn

ponder God^^onderuy en pondermySTcweten ^'spndcrGodyom dat ick

hem niet aen en bidde , maer u : ponder u , om dat ick u niet en

hebbe : pondermy^om dat ghy my hebt, en ick nier mv zei ven.

Goddelooze guy ten , die haer opperftc goed ftcllen , en haer

grootften dicnftbcRcden, in het vuyl gebruvck van liet gene

metecrbacrhcyd niet en magh gcnoemt werden : maer ver-

menfchte ruyvels,die haerzelvenuyt fchudden,en God tot

de helle zenden,op dat zy haer tonge tegen dcnHemel moch-
ten uyt fteken,en cenGods-dienfi: op-rechten , dacr van den

Af-godcen oa-reyn fchepfcl , dedienaers een uyt-bracckfel

van.
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van de helle , en het eynde van allen , een on-fterfFelick be-

rouw is ,en een eeuwigh-ducrende fmertc !

Keert tot uzelven^ellendigeziel-moordersjdie verloren

zijt in den dool-hofvan uw ydele gedachten:ont-wertu uyt
de ftricken ,dieghyuzelvenzoofchadelickenrchandelick

gevlochten hebt. Én om u zelven nu voor-by te gaen^en de

fchuldigeplicht,dieghyuwenopperftenLeen-heerfchuldig

zijtjbemercktin een heylige ftilheyd^hoedanig^en wat zy is,

die ghy vooruw'Goddinne houd.Een vrouwe5Van een vrou-

we geboren, een worm en een worm-aes ^ftofen kafvan den

wind gedreven ^ hoy en gras , en wilt ghy wat meer hebben,

een bloeme des velds y die ghy heden ziet, en morgen te v er-

geefs zoeckt. Zy is,gelijckwy alle te zamen,een voor-beeld

van fwackheyd, een roofdes tijds, een fpeel-tuyghvan de

wind , een bobbel , een teere water-bieze , een fchildery van

on-geftadigheydjenomin'tkorteveeltezeggenjeenweynig

flijm en fluymen, met bitter galle te zaem gemenght. Arme
menfchen dan,die noch de hoornen willen op-fteken,en met
de Pauw,zich inhaer vederen fpicgeleniweeftzone ofdoch-

ter van een Koninck of Keyfer , en watter groods ter wereld

kan genoemt werden j
ghy zijt eerftelick gevormt in een (lij-

migh vat , en hebt daer gedreven tuflchen de uyt-w orpfelen ,.

die van fpijzc ende dranck over-blijven: gevoet van het gene

de Schriftuere eygcnrlick'5^6'|[Wö^«(/^/noemt , en dat eertijds

niemand naken en mocht, zonder on-reyn te zijn. Daer vlot

dit moedig meeftcr-werck,als inde barnin gen, tuflchen duy-

zent klippen en vuylen : iri gcdudVigh gevaer zijnde , om alle

ooghen bliek fchip-braccke te lijden. De minfte val , of

het vcrrecken van de moeder, isghenoegzacm , om het zel-

ve , door de weereld , uyt de wereld te zenden. Het fnuytf-

fel ofhet uyt-gaen van een keerfle kan dit vazel lichtelick

C 3 ver-
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verfticken •,
jae al heeft het fchoon nu vafte leden ontfangen.

Is het dan 5 de ronde van zijnen tijd vervuk zijndc,uyt de ban-

den van deze duyfter kercker uyt-gebroken,met de overlick-

fte fmerte, en de alder-grootfte fchaeinte van zijn moeder,die

de fwackheyd en de eerbaerheyd van een vrouwe lijden kan-

ziet^zo ligget daer henen, als een klompjen van rood vleefch,

geen ander beweginge hebbende , als de zee-gallen , ofdier-

gelijcke t wijffel gedierten, die een ziele in plaetze van zout

gegeven is, alleenelick omdat zy niet verrotten en zouden.

Andere gedierten en zijn zoo haefl:nietgeworpen,ofuythaer

fchaele gekropen , zy loopen ftracks , uythaerzelvcn , naer

haer voedzel , en gelijk zy haer kleeren gemaeckt,zoo vinden

2y oock de tafel al gedeckt. Maer dit erbarmig fchepfel,

naeckt en kael,gantfch hulpeloos van zich zclven,moct daer

jaren en dagen , in zijn eygen ftanck en vuyligheyd liggen.

Zijn lieflens moeten werden geviert, zijn oorkens gereynigt,

zijn oxels, jae alle zijn ledekens , moeten met pluyffels en

doeckskens bezet zijn^of anders moeft het in draght verfmel-

tcn, en in zijn vuyligheyd verrotten. Eyndelick
,
gclijcker

niet s;rootfcher en is als de menfch, zoo en ilTcr oock niet

ellendigcr.En wat willen wy anders zeggen,wanneer wy de-

ze onreyne romp en ramp,zoo^ierlicktoyen,en zoo koftelik

opfmucken , als datwy Ichandelick en on-volmaeckt zijnde

van ons zei ven, onze volkomcntheyd van dcbeeftcn Icenen,

en met ons lichacm om prijs roffiaencn willen. Let hier wel

op ,ydele licht voeten , die uzelven wilt gedoopt hebben

met de naem van Courtifimen , en uw ambacht macckt , met

de Toffiouwen te hoven , en in haer oogcn te leven.

Datghy acn-hidt , en ^oeckt te Vieren

Gelfjek yet Goddlicks , Toonder ylcck

:

En noch ^00Jehoon tracht op te eieren

V Is andü s niet a/sjlanck en dreek . EM-



EMBLEMATA
IV.

Nu , hola , mond ! niet al te bond.

^5

GHj z,egt y ghy draeght eenfack , en gaet dus omme^
'Vragen ,

Wie dat het z^elf, quanfuys , in u^ejleed* z^aldragen

:

Elck een z^iet ^at^yjaegt ,• een duyvig heck-getreek ^

Op dat ick niet en z^eggh' , een innigh tong-geleek.

Maer K^ijt^y niet beducht ,me dat op hem z^alladen

Dat drowvig Zjond-ge^icht y die heljch-gèneygde daden ,

T>aer inghy ligt "verjirickt ? Wel 'wiltghy z^ijn bevrijt ?

Kujl GodesZoon,gelooft) en z^ijnegramfchap mijd.
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Et is een eerlick , en treflick houwelick , wanneer

|dezedighcyd en gcncughte malkandcrcn trouwe

I
fwccrcn- ofwanneer de zoetigheyd en nuttigheyd,

metonderlinge om-helzinge, de zelve lijnetrec-

ken. Ik houde-ze voor vyanden van 't menfchelicke geflach-

te 5 die het vermaeck t'eenemael uyt de weereld bannen , en

de nordfche ftraffigheyd een eeuwige heerfchappye op-dra-

gen. Onze groote Meefter en wilt niet , dat wy altijdts met
gefronfte voor-hoofden , en op-getrocken wijng-brauwcn

,

detucht-meefters zullen fpelen. Hy heeft ons gezichte al-

2ÖO gefchapen , dat wy te gelijcke Hemel en aerdekonnen

aenfchouwen » op dat wy-ze beyde zouden gebruycken

;

doch noyt de aerde van den Hemel af-fcheydende.Men mach
dit tijdelick leven wel fmaken , en de fauflcn oock proeven

,

dieonsde wijsheyd der natuere bereyd heeft : die zijnde de

eerfte oorzaeke^niet zonder oorzaekcjmaer alles met gewig-

te^mate^en getal^wonderbaerlik gevoegt heeft. Wy en moe-

ten ons buyten ons zelven niet Itellen , en de menfchelick-

heyd geheel ont-glippen , om ons zelven op een ander vor-

me te gieten. lek en fprekenu niet van onze zondige ver-

dorventhcyd.

DcjongenvpaseeHJongertyiQght de heylige Geeft van Samuel.

De mcnfche is een menfche , dat is uyt ziele ende lichaem bc-

ftaende. Dit gebouw en moet niet ont-dacn, macrmeteen
brocderlickcverbinteniffe te zamen gehouden werden. De
ziele is de maUjhet lichaem de vrouwe.Deze en moeten geen

fcheydbriefmaecken, door twift, of nijdigheyd^ maerveel

eer 5 met gemengde om-halzingen , malkanderen by-ftaen
,

en alle hiilpe en gunfte bewijfcn.

Maer
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Maer hier is de fwarigheyd , en de ooifprongh van tranen^

datwy jghelijckin alle ander dinghen, oock ingeneughte

geen mate en houden, 'tiseenby-voeghfel, enwymaecken
het grooter , als het voornaemfte ftuck-wercks: 't is een kant,

maer die breeder gheweven wert , als liet binnenfte laecken.

De Schrifture noemt den menfche enckelick:^/W^,- maer dus

doende, machhy v^el enckelick lichaem ghenoemt werden

,

ghelijck het zelve de Kabbijnen , als van dien heerlicken

tijtel befchaemt zijnde, ghedaen hebben ; die den menfche

Go/^/', dat is, lichaem, heeten: ghelijck hyoockin deboec-

ken onzer zaligheyd, ipkejch gtno^mt wert. Wel te rechte
5

als die dat Goddelicke deel , deur den roock , en het roet van

devuylefchouwe des lichaems
,
ghelijck verftickt, en geen

ander leven ghelaten hebben , als om onze vleefchelicke

wel-luften in 't leven te behouden.

Doch om deze woefte zee in geen putjen te willen ley-

dcn 5laet ons maer een weynigh onder dejongeluydenver-

kecrcn . Bezie wat een ghetater , en dertele fijmelinghen daer

veel-tijdts omgaen, wat kout , wat ghefpel , wat aenraec-

kinghen daer verzint en gepleeght werden. En,omonszel-
vennochnaerdertebefnijden, merck wat een mcnighte van

wulpfche zoen-konftjens op de bane rijden , die de long-

mansdes nachts in hare herflens fmeden , om hare duyflere

wercken der wel-luft te lief-koozen, en dat tcere volcxken

,

deur een ghemaecktfatfoen, aen te wrijven , datzy anders

met zoeten ernftverwerpenzouden. lek en wil dit papier

niet bekladden, met alle die dertele bootsfinghcpj maer hier

alleenlick verdoemen dat Sodomitifch over-fpel , datzom-
mige met de mond bedrijven , teghen den danck , en met
fpijtigh verdriet van cerbareIonck-vrouwen,dichacrmond
moeten Icenen , tot een fpoel-vat, en fpeel-vat van vuylc,en

D zom-
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zomtijds oock pockige tongen , die zy uyt een vodde-kot

mede-gebracht hebben.

Degeyle mond des 'vlcejchs isgeefligh om te dincken ,

Alscat zs)o eenighvrisjchijnt naer^ijnfmaeck tefivincken ,

Zijn eenigh hcmel-rijck : daer uyt hypompt het nat ,

*ïot vuljfeluan zjjns -^peerds verrot en ^unflich ^at.

De kus , dic anderfins , gantjch middelbaerkan "Scei^cn
,

lae oock met reden is in d*oude eeuyo gepye^sn ,

Wert tot een gift des 'vleefcbs Ipan ipclen nu gepleeght ,

Die alleen deur de hitt* der nieren zjjn beypeegbt.

Wie en weet niet , wat oock menigh-mael op zulcke

2oentjens naer. volght. Hoor, wat T i bu l lu s , van de lonck-

vrouwen zijner eeuwe , zingt

:

Rapta dabit primo ypofl offeret ipfa "volent

Pofleliam colloJe implicuific ^volet.

Dat is:

Zy ^aleerft , als het/chijnt , met 'vinnigh tegcn-flre'ven ,

F laeten ^ooecn kus, maerbaergelaet is 'pais:

Daer naer ^al ^y ^an^lfs , u liclpe kusjcnsgeven
^

Daer naer oock wlligh z^yn te hangen om wsc hals^

En wat anders hier naer, als wercken, dic nietgeoorloft

cnzijn ,als tuffchcntwee echtelieden. Kusjens

,

Niet die een "zmftergeeft aen barenflraffen btvcder
,

*
Maer die een \achte ^rouvi- geeft acn een hitjigh man •

Niet als Diana krijght y>an Phebus , of hacr moeder y

Macr^oo orAuyJch , als Mars sijn Vcnws ^cipcn kan.

Zoo
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Zoo fprceckt de Poet in ti]n eygen taele , diens zoet-rol-

ligheyd niet wel en kan uyt-gedriickt werden

:

6)ualia mcfratri , tuieritgermanaJevcro ,

Sed tulerit cupïdemollisamica "piro t

Gjmltacredendimeflnon Phoebumy^'/v^Dianac

,

Sed Venerem Mduti f^pemlijfe/uo,

Hierzullenvoornemelick de jonge Maegden^ wiemon-
gekoockte bloed noch in zijn eerfte zode is , haer oudelick en

koudelick te dragen hebben, om de eerfte beginflelen van

fchaemtelooze on-kuysheyd geenplaetfe tegeven^op dat zy

van de laetfte on-eere niet ver-rafcht en werden. Zedigheyd

en fchaemte is het fchoonfte lijf-teecken der jonge luyden

,

maervoor-nemelickdermaegden, die natuere gewilt heeft

de fwackfte te wezen. Verloren is zy ^ die de fchaemte verlo-

ren heeft.

Dochters vpceft doch nimmers moe* ,

Maey T^ijt altoos op wfo hoé" ,

Dat u nergens eenigh quant ,

OnderJchijn "Pan echten band ,

Onder 't kleed ^an ^oete "^eeld ,

Alu^ goed ,«^ eeront'fteelt,

Aldatgluyren^ al *tgefleem ,

Aldatflreelen , aldat z^em ,

Aldekusjens , al 'tgetafl ,

Bygeen cerhaer Hen enpaft,

. Joffrow^ ftae opfintinely

En -^at anders hier uyt jpel

:

't Zijn de voor^boon , 't is de boogh
,

Die daer \oet'lick laght om-hoogh ,

D 2 En
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Tot by op u neder-komt.

Wat is Y doch 'van alw^Jchoon ,

Jlsghy mift wsi^ eerc-kroon ?

Wat is 'td.ier een mae^hd med' roemt

,

Ah ^v een- rnacl is ontJjloemt.

Maer , om by den dracd te blijven ,laet ons den oorfprong

van het kuffen onder-zoecken. De wijze vankuffcn is van

oude tijden
,
jae van de uytterfte memorie der mcnfchen

,

bekent geweeft. Zy heeft hacr at komfte getrockenuythet

ingewand , en de innerlicke genegentheyd van Adams kin-

deren, onder malkander. Men zier, daer over-groote vriend-

fchap is 5 voor-nemelick in de eerfte aen-komften , of laetfte

af-fcheydingcn der vrienden , dat het bloed naer deuytter-

licke deelen des lichaems komc uyt-gefchoten , enbyzon-

derlick zijn vertreck , ofgelijckmcn fpreeckt , zijn rendczr^ous

neemt , daer de natuere alle de zinnen by den anderen geftcit

heeft^ende het welcke,onder alle volckcn des werelds opcn-

gedragen wert. Dewijle het bloed dan uyt zijn eygen vaten

nieten kan verlaten werden , en nu ten eynde van zijn vry-

dom gekommenis, zocckende even-wel naerder gemeyn-
fchap te hebben , met het gene , daer mede het wilde in een

gefmolten en vereenight zijn, beweget den wille , om den

mond ,gelijck alsdedeureder zelven, te nacrdercn , en zoo

niet anders, ten minften de aezemen , als lichamelicke gce-

ften , door den anderente doen loopen, opdatzy al ooeen
vafte, doch dunne band zijn zouden , om deze twee tezamen

teftricken.

Om deze vereeninge, doch op een geeftelicke wijze,zucht

deBruyd Chrifl:i,indatHoogc LiedSalomons ,begeerendc

met haren Bruydegom, deur een kus , dat is op het alder-

nauwftc
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nauwfte vcreenight te tip, AIzöo beftond de aertfch-vader

lacob zijn Rachel met een kus te groeten: en daer hy tot noch
toe on-bekent was geweeft, zijn kenniffe , ende liefde ge-

lijckelick daer mede te beginnen. Ende alzoo hebben alle

die oude Heyligen , mans en vrouwen , m alkanderen be-

groet, en veeltijds oöck hare brieven befloten jmet eenern-

ftige begeerte , dat d'eeh den anderen kuffen zouden. Hoe-
wel daer oock gevonden zijn, die deze heylighe wijze, tot

verraeden moorderye gebruyckt hebben: als daer zijn ge-

weeft I oab 5 en die fchrickelicke Gods-moorder, die den Heere

der heerlkkheyd^ onder zulck een vriendelickmom-aenzicht,

zoo valfchelick , als verdoemelick , in de handen zijner vyan-

den over-gelevert heeft. Ander-fins zoo was dekuseenhey-

ligh, en eerbaer ken-teecken van de liefde , die-men yemand
van herten toe-droegh. Deheylige Papieren geven getuy-

geniffe , dat wanneer zich löfeph zijnen Broederen bekent

gemaeckt hadde, dat hy-ze alleom den hals viel , en met wee-
nende oogen , kuflede. Gelijckerwijs oock lofephs zonen

vanharen Groot-vaderom-helft > enm.eteen kusontfangen

wierden. Zulcke exempelen zult ghy met menigte vinden,

in beyde de uytterfte willen , daer ons de erve des Hemels ge-

maeckt is.

Maergelijckdekuseen ken-penning was van onderlinge

liefde, zoo is hy oock gebruyckt geweeft, tot bewijs van

eenvrywillige gehoorzaemheyd eneer-dienft,die de min-
dere aen de meerdere, de Onder-danen aen de Opper-mach-
tenfchuldig waren. Kufiet denzone, zcghtde Geeft des Hee-
ren , opdat hy niet en toorne : dat is , bcwijft hem niet alleen een

teere liefde •, maer eert hem oock met alle ondcrwcrpinge en
gehoor/.temheyd.

^' -^ Wel
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VVdaen dart ^derteljeughd , dieu^erheught int ku(?etty

En uspen heeten brand , door^juylgebruyck , te bluffen ,

Keer 'van die rots en klip , die hooghe panden mijd
^

Houdftrack een ander (Ireeck , al-eergkyjchip-hraeck lijd.

Roep(leedsom Godes hulp yftreck uyt uvpjlappe handen ,

Heff'opu'9P trage knyen , ont-yporfieluytde banden

Van *t ^uyl bejagh des ^leejchs •, -^eck lefum^ grijp hem aen

Ofdenck y^ry , engeloofdat ghy haefl 7,ult 'vergaen.

Om-helfl dat^oete Lam , datwzjjn mond komt bieden

;

Voigh y -^aer het henen gaet , wluyt zjjnfpoorniet ^'lieden;

VVeeft altijds ipan zijn treyn , gelijck die hooffche Hen ,

Diealtijdswllen^ijn ^an hare Prins geiden.

Ghebruyck 'voor al 'tgebed , ^aer doorghy zjilt toe-fluyten

Vepoorten n^an der hel j hetyvater doen ont-Jpruyten ,

Dat uyt dehemelvloep , en noyt en ^ahergaen

;

Een lebend' yvater-firoom z^aluyt uyo buyck ont-flaen.

Ghy^ult , al'^ertghy oock als nu en dan beftreden ,

Van druck en tegen-fioed , des T>uyy>els kop yertreden :

En "Sviltghy 't al in t kort ,
ghy ^ult , met klaer befcheyd ,

Van nu aen Gode ^ien , en in aleew^igmyd.

EM-
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'tis al te kleyn , als *t is ghemeyn.

3^

HEt kind'vertoont z,ijn aerd, korts'naer het isgebo*

ren

:

Het mlt daer enckelin ^ en metie'welt deur-horen ,

Daert meefigefloten is. De ^egh y die open leght ^

Is alte ueelgemeen , te effen en tejlecht,

Waer mltgby menfchen heen ? den Hellen ^veg des Heeren

Verpootghy met de "voet , het duyfier ^iltghy Ieeren ,

En ^vat "Verborgen is , in Gods verholen raed:

Daerghy , hetgeen alleen u noodtgh is , "verfmaet,

Ujh-
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\Jyt4egginge,

J En zeght, dat eertijds EucLiDES 5 de vader van de

Itw/ P wis-konfte , on-tijdeück van degelegentheydder
^ *^' Goden gcvracght zijnde, dit voor cenandwoorde

^ g2.ï^UctgeneghymylPracght y enypeetkkniet: dat cene-^eet

kk^dat^y orer te keur-'^^ij^^e "vertoornt zjjn. Een gelijck-duydige

fpreucke metdie van Socrat es -^^^Jupra nos, nihilad nos. Dat

bovenons /5,£:w?v7i:c^^ow5«?^f.Maerverftaetditgczondelick. De
meyninge van die natuerlicke lichten en is niet geweefl: , om
demenfchen t'eenemael afte leyden van de kennifle Gods

,

ende der Goddelicker dnigen , maer om te teugclen , en in te

binden die uyt-fwieriore vcrmetelheyd der gener , die als

vremdelingen levende byhaereygen zei ven, vermaerde bur-

gers wilden wezen in die dingen , daer toe z v geen toe-gangh

en hadden , maer die voor haer verftand, als grondelooze

kokken, en verflindige wielingen zijn.

De oosten bevinden zich qualick, als zy de klaerheyt der

zonneftarlincx willen aen- zien: alzoowcrt het gezichte on-

zer zielen vcrftoi"^it, en nyt-geblulcht , wanneerwv onder-

nemen vermetelick te dringen in die hooge dingen , die de

Hemel voor ons heeft willen verbergen. Dkde MajcfleytoK-

dcTT^eckt , 7eght de wijfhcyd , 'z^al'Van de hecrlickhcyd ondcr-druckt

-^'erdcn. De enghten van de menfehelicke zietc en konnen de

on-metclicke wijde van die Goddelicke groothcvd in het

minfte niet om-helzen of begrijpen Demmfchem ^almy nn$zj€)u

en /eren , zeghtde Heere. Hv is acn-bidd click , maer niet on-

der-zoeckelick: zijn heymcnillen zijn te eercn , macrnictte

naerderen. Hoor den Apoftel: Dat niemand en gCToelc , boyenhct

gene, dat hy behoort tegeyoelcn ^ maer dat ^ptgcrochi ^y tot matighcy. ,

naer dat God ceriyegcliik de -mate des geloofs gckydt heeft,

Want
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Want willen wy ander-zins de ftock buyten hetbereck

vanoniefpronck , en natuerlicke krachten 5uyt ftcllen , de

gaep-grond van de on-diepte der hellen zal ons verfwelgen.

Wel terecht zeght die kloeckepenne 5 inzijnbouck vande
Standvaftigheyd : Vtpapilionesy^ minuta quccdamanmahik ipej^e-

re lucern^ lumen circum yoUtant , donecamburantur , fic i^aga mens,per

curiofam curam, lafcmt circa arcanam myfleriorumflammam, Verftaet

het : Gelijck de muggen yen sommige andere kleyne dierkens y desaiponds

gins en vpeder , rontom het licht der keerjfe ^vliegen j al%po dertelc hetfiper-

mighgemoed , door een olpcr-keurige^orgc , ontrent de heymelickc klamme

rf^y)?V?'/'o?'^^wffe)'rf^w.Daeroinoock SocR AT Es,omzulcke god-

delooze wijsheyd in te toornen , eertijds gevraeght zijnde^

wat dat in de helle gedaen wiert
,
gafvoor antwoorde , lek en

hebbe daer noyt gc^eejt , noch oyt metyemand gefproken ^ dieioandaer

gekemmenh, Evel-ecnsals Augustinus dien uyt-zendelingh

des Duyvels bejegende , die van hem zocht te weten , wat
God voor de Scheppinge der wereld dede ; Hy maeckte, zeyde

hy, een helle ^ om zjilcke on-tijdi^e vragers in te -scerpen,

Daer en is niet ter wereld dat onze zinnen meer verbijftert,

dan als wyonszelvenaen-dragen , den voor-hangh van het

heylighdom der heyligen te fcheuren , en met on-gewiede

herffens in Gods heymelickheyd te booren. De duyvel heeft

genough op onze ziele gewonnen, wanneerwy zoo verde

geleyt zijn, dat wy de Goddelicke dingen met de korte elle

van ons kleyn begrijp willen uyt-meten5en de on-eyndelik-

heyd vormenjnaer de leeft van een gefchapen ziele. Wy rey-

ken naer God , maer wy werden bereyckt van Gods artfch-

vyand: wy ftijgen naer den hemel, maerwy dalen inde helle.

THALEs,een van de Grieckfche wijzen, hcelnouftigh en be-

zigh zijnde, in het aen-fchouwen des hemels, is in een gracht

gevallen. Het welcke van zijn dicnft-bodegemerckt zijnde,

E zeydc
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zeyde zulcks wel verdient te hebben : omdathy geen acht

flaende, op die dingen, die voor zijn voeten lagen, arbeydc

den hemel te kennen, die boven zijn bereyck was.

Dit kan , met bondigher waerheyd, van onze huydigc

menfchen gezeght werden, die de geopenbaerdc dingen

des hemels nauwelickswaerdigh en achten haerbetrachtin-

ge, enmeteenreuzigeop-geblazentheydde hooge diepten

Gods zoucken te door-gronden. Wat iffer al gehouwen en

geweertgcvvccft, over dicon-begrijpelickeverborgenthey-

den van Godsverkiefinge, en die pointen die daeraen kle-

ven? wat goddelooze vermetelheyd is daer door te voor-

fchijn gekommen? wat heylooze redenen zijn daeruyt-ge-

rezen ? wat twift , wat nijd , wat vyandfchap is daer uyt-ge-

broeyt? en dat alles, door een goddeloos gekittel, ora alles

te weten , dat niet geweten en wert , als met niet te weten.

Een Egiptenaer gevracgt zijnde, wat dat hy onder zijn man-

tel gedcckt droegh: antwoorde,met een gereede aerdigheyd,

dat het daerom bedech '^.is, om dat niemaYid^etefien'z^oude , yi-^athct

i>.?5. Dit behoorden wy in dezeghelegentheydtedincken,

dat God de Heere deze diepe heymeniffen voor ons fwack

begrijp verborghen heeft, op dat wy ons geen-zins be-

moeycn noch te vergeefs vermoeyen zouden , om de zelve

teondcrzouckcn. Hierin is te prijzen, de zedige Godvruch-

tigheyd van S p i n eus , zeggende , dat het tot ftichtin^e "van

on^e gc^vjfcn gcnough is , [aen een ^ijde geftelt i^jjndc die hooge , en o-

rver-hurighe onder-T^uckinghc van de on-begrijpclkke oordeckn Gods)

dat '^>y -^etcn , dat de perjoonen "van God niet aen-gcficn en ycer^

den , maer dat , onder alle uolckcren , '^ne hem ^reefl , en gerechtig-

heyd y^^erckt , hem acngenacm is. Dat hy "^nlt , dat alle menjchen be^

houden -eerden , en tot de hmiffeder VPaerhcyd kommen» Dat , we in

hem gelooft j niet en ^al verdoemt "Si^erdeny en dicrgelijcke redenen

mcer^
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njeer, die om yerz^ekeren loan vjne g^negentheyd tot on'^ie ^aligheyd,

en on^e gemoederen belpryden ^van alle quetft-Jleentjem , enpijnelkke

tmjffelingen.

'tEnisniet met alle van ons j 'ten is macr beuzelinghe

van al ons mcnfchelick verftant. Het is zoo verre vandaer,

dat onze krachten die Goddelicke hooghte vatten zouden

,

dat van alle de wercken onzes Scheppers, die beft van alle

zijn merck-teecken dragen , en meeft de zijne zijn , die wy
alder-minft verftaen. 't Is de Chriftenen een oorzaeck van te

gelooven, wanneer zy, in de Goddelicke cohieren, on-ge-

loofFelicke dingen ontmoeten: te meer zijn dienaer de reden,

als zy zijn tegen de menfchelicke reden. Het verftand des

vleefch is een vyandfchap tegen God , heten v^ert de Wet
Gods niet ond^rr-danigh: het enkanoockniet. Zoo Gods
wercken, naer de reden vaaren, "ten zouden geen verbor-

gentheyden zijn : zoo zy eenighexempel ofeven-beeld had-

den, zoo en waren zy niet yetbyzonders. Plato zelve, die

acht dat heteenfeyle van Goddeloosheydis, al te keurigh

Gods wonderente onder-zoucken,ende oorzaeken van alle

dingen te willen weten. Men ziet oock, dat alle ftaten hare

heymeniffen hebben , zonderde welckezy qualick zouden
geregiert werden. Waerom willenwy die God onthouden,

en zijn rijcke van erger en minder voor-recht, als de onze

maeckcn?

7e dede Deo : qti^ capere haudpoteSi remitte.

Intenfiofuat ifla remiffioy K>el acris,

ldfat tibijityfcire ; quod hocjdre^ negatur*

^jnpjumerefruflratemerarium lahorem ?

Captare
, quod mquam baud capicu iftis hihendo ejl.

E 2 Dat
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Begeeft u onder God: laet datgby niet kont "vaeten,

Diejlackheyd^alu hier, ah eenftrackjpanfelj baeten.

Dit ^y uoor ugenoughy te "mten ^ dat gby niety

'NochgeenTJns -Roeten meughty hetgeen' u God verliet

j

Waer toe daer been geporty daer toe gby noyt z^lt komen ?

Waer toe veelmoeyt enpyn licbtDeerdigb op-ghenomen ?

Je grijpen naer hetgeen'ghy nimmers en begrijpt

,

Is dorfty die ghy altoos y door 't drinckenyfcherperjlijpt,

. lek en kan hier niet naer-laten een gedichtby te vougcn,

dat ons deFranfche Ovidius befchreven heeft. Maerom
hetbanckettot het tweede gerichte tebehouden ^ laet deze

over- zettinge voor-gezet werden.

Men^egbt dat lupiter'vergramtop 'tmenfib-gefiacbtei

Daty met eenftout bedrijfy tot inden bemelbrachte

Zijn reeny en ^eder-reeny op dat het mocbt bejpien

De hooge dingen GodSy die niemand en magh zjen

:

Zijnd' eens ^ol lufl en drift, gingh "voor ^ijn Hef "ï^erkiefen

Me-^rou-sv Vcrmetelheyd-ydaer ^yjliep inde bieden.

Ontrent den hemel- bergh: en kuffend' haer^ ontfingh

D'Opinyy ^oor den menjch een ^er "vergifiigh dingb,

Vrow^v Mecnen "St^ai de Min : en scert ^eleyd terfcbokn,

By Trots
y en Fanta^y^ op ^otte lonckbeyds molen,

Daer ;y' t^oo hoogb op-fs^ol, dat 'Zjy ruol cny^erfiand,

Haer eygen ouderszslfs deed' belden , onder d'hand.

Zyjcheen in haergedicht eenfie) e beeft te dragen

:

Haer hoofd '^as 'vohanmndy ^an roock, envremde blagen:

Haerherte y^^nsgebroet ^anydel Zucht, haer peet:

Endeckt' Eer-gierighèvdmet een gehreckigh kleed.

Haer



Haer aenzscht '9pas heeljchoon^ en wnderfraey bejneden

:

Zy hadd' een ^oete mond, 'vol lïeffelicke reden

:

Haer rugge 'Sons rverciert met ^kreken hoogh en breeds

Haer ^voeten '^aren niet met vkefch ofbeen bek/eet ,

Maermetkattoeny en '^oU yanfloQe teer en ^chte

:

Op dat '^anneeri^yginghy haer niemand hooren mochte.

Zy nam haer Leger-plaets ('^ "Sipas 'donder om te^ien)

ïn'theymelick<vertreckderGods^geleerdehenj .

Vatniew^-Rabb^nfche iPolck, en "^erdd' haer hoofd\ en ^eden,

Dooripeelyerfcheydenheydyanfchriftelicke reden \

'Üp dat het loiert geflraft ^ mids dat het ^as Verkeert,

En^met een Reus-bedrijfy den hemel hadd' beleert.

Dit monfler maeck tden zfion tlveedrachtigh met den 'vader:

Dit monfler maeckt dat broe'rs on-eenigh ^ijn tegader:

Ont'Tiuftert^uflers hert iflelt recht-f^eers iny^erfchily

Zoo dat4ch d'een in 't bloed 'van d'ander ivaffchen ml.

De oom die haet zyn neef-, de knecht die haet :?Jjn heere ; .

De "vrouiQ en geeft niet meer aen haren man zjjn eere:

De kindersy ponder re'en, die f^iflen van 'tgeloof:

De orden is ontfchaeckp -, de l>petten ^ijn ten roof,

2A^n ^iet den Ambachtf-man sjjn •st>erck enneeringh flaecken :

De Boer Iperlaet ^ijn uee; de Advocaet zjjn ^aecken ;

De Koop-man ^ijn bedrijf-, de Schipperfchip enfchuyt
^

De ^romelpert on^'vroom , d'oprechtigheyd istiyt.

HetJchool'-volckfich on-tucht , de Lants-man maeckt een degen

Van ^n hom-tandigh mes, daermed' hy 't'as verlegen

:

Zijnfcherp'gepunte eggh\ diefmeed hy tot eenpijck

;

Zijn ploug-fcheer tot een mes, ofyef^at ^ukks gelijch

Vermogentheyd is dood : elck een leeft naer ^ijn ^vij^e,

En maeckt dat overal veel on-gejchicktheyd rijz^e,

E 5 Dt
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Ve Itifl , de gierigheydj de doïmgh on-beheert
,

Die hebben open neer de loenld om-gekeert.

Dit zijn de eygen woorden van de Poet:

On dit, que lupiterfajchc contre la race

Des hommes, qui youloientpar curieufe audace

Enlpoyer leursraiforJSyjufqu'au cielypourf^aroir

Lèshautsfecrets diVins, que Phomme ne doit %'oir;

Fnjour ejlantgaillard choifitpourjon amic

Dame Prefomption, la voyant endormie

Aupied du montOlympe, isf la baijantfoudain

Conceut l'Opinionypefle du genre humain,

Cuider enfut nourrice, ^futmife a hfcolk

D'Orgueily de Fantafie^ i!f dejeunejfefolle.

Ellefutfi enficey i^fipkine d'erreur,

G}uf mefme fes parens faifoit trembler d'horreur,

Elle alpoit Ie regard d'uneorgueilleu/e be/le.

De ^ent^defumée ayoitpleyne la tejie^

Son cxur ejioit couyé de ^aine AffeBion^

Etfous unpauvre babit cachoit tAmbition,

Son 'vifage ejioit beau comme d'une Sereine,

D'uneparole douce aVoitla bouchepleine :

Legere el/e portoit des ailes fur Ie dos

:

Sesjambes UJespieds n'efioient de chair ny d'os

;

lis cfloientfaiils de laine ilf de coton bien tendre,

Afn qua/on marchcr on ne lapeufl entendrc.

Ellefe y>int logcrpar eflranges moyens

Dedans lecabinet desTheologienSy

De cesnoureaux Rabins, ^ brouilla leur courage^

Parladiverfitéde cent nouyeauxpajjagesi



Ajin de kspunir d'eflre trop curieuxy

Et d'avoir efchellé, comme Geansy les cieüxl

Cemonflre arme lefIs contrefinproprepere 5

LefrerefaBieux sarme contrejonfiere

:

Lafaur contrelafieur, i!fles coufins germains

Aufangde leurs coufins ^euknt tremperleurs mains,

Voncle haltfin nep<veujefimteur[on maiflre :

Lafemme ne ^eutplusfin mary recognoiflre

:

Les enfansfans raifins dijputent de lafoyy

Et tont a ïabandon Vafins ördre, i5ffans loy,

VArtifanpar ce monflrealaiffefa boutquCy

Le Pafteurfisbrebis, PAdvocatfapratiquCj

Sanefie Marinier,fin trafiq' Ie Marchanty

Etparluy lepreudhomme eft dey>enu mefihant^

VEjcolierfe desbauche, i^fdefafaux tortuc

Le Laboureurfai^onne une daguepointue,

Vnepiqué guerrier ilfait defin rateauy

Et l'acierdefon coutre il change en un couteau.

Mom eft lauthorité: chajcun K>it enfaguife

:

Au "vice defreiglé la licence eftpermifi

:

Le defir, l'a'^arice, ^Terreur infinfi

Ontjans dejfus dejfous le monde renlperjé.

i»
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Eendracht maeckt macht.

TJVee Sloupen heelgelijcky die heyd' om hejle roeyen

,

De een ^uari achtermart , de ander ZjietmenJj?oejen

:

Maetroos y quanfuys ^ helaen^ die'werpt eentomvtjen

uyt, A
Om ZjOO dees kacke-neft te halen aen z^ijnfchuyt, f;

Waer 'van is dit ^verfchil ? Regierders '^ilt het mer eken

:

GV///r^ een-dracht maeckt macht, f^xvce-dracht 'ver-

hreeckt dejiercken.

DeSloup) die achter-blijft , z^ijn riemen on-ltjckflaet ,•

Hetlandy dat niet en treckt een lijn 3 z^eerlicht vergaet.

Ujt.
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JJyt-legginge]

En goet burger moet altijts voor oogen , en in zijn

herte hebben, die gulden fpreucke, van Plat o
M ^^^ eerft-mael verzint, en van Cicero verhaelt en ge-
^^^"^"^ prezen, dat de menjchen niet alken yoor haer^ebengeboren

^ijn, maer dat het vader-lant een deel^ich toC'draeght ; een deelde kindek-

ren i ende een deel de ouders ende vrienden. Het Vader-lant gaer,

met goe<3 recht, in 't eerfte gelid , datwy altijds, onder Godt,

alles fchuldigh zijn ^ voor het welckewy niet twijfFelen moe-
ten , als de gelegentheyd zulcks vordert, goed en bloed, en

alles uyt te ftorten, dat lief en aengenaem kan gezeyd wer-

den. Wy moeten daerom het gemeene beften als een fchip

houden, alwaer niet alleen de Stier-mande hand aen'troer,

endeoogein'tzeylheeft, maerdaer alle het volck, zelfs tot

de paflagiers en med'-gangers haer hulpe bewijzen , naer dat

de nood vereyfcht, en het gevaerdat medebrenght. Deze
een-moedigheyd , vergezelfchapt met hulp en by-ftand, is de

eenige oorzake (onder den hemel) van debehoudeniffe des

fchipsj en volgens oock van alle die gencjdic haer goed en le-

ven daer in verpant en gewaegt hebben. Geeftuw land het

rijckfte in-kommen des werelds ^ begroot tollen en accijzen,

zoo veel als ghy wilt; telt renten en thienden zonder getal j

't en zal alles niet gedijden, noch baten , zoo ghy geen goede,
dat is, eendrachtige J3urghers en ftelt, die alles om het ge-

meene vader-land willen lijden , en uyt-voeren. Het welckc
SciLLURus zeer levendig voor oogen ftelde: dewelkezieck
zijnde tot der doodt , en nu al-reedc af-gefleten vanjaren

j

dede voor hem kommen zijn vier-en-twintigh zonen , of
ghelijck andere fchrijven,tachentigh, alle uyt zijn lichaem

voort-ghcteclt : ende ghenomen hebbende , naerhet getal

,

F een
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een buffel met pijlen , naer het getal der zelver vaftelick by
een gebonden, gaf dezelve byzonderlick aen elck een van

haer , bevelende dat zy die gelijckelick breken zouden : het

v^clcke van haer geweygert, als niet in haer macht zijnde

,

heeft hy alle de pijlen byzonderlick, d'cen na de ander geno-

men, en zeer licht gebroken. Wacr mede hy,door een nacckt

voor-beeld , haer vermaent en bcw^ezen heeft , dat zoo lange

zy,door liefde en ecnigheyd te zamen zouden verbonden

blijven , door geen fterckte, of liftigheyd , en zouden verbro-

ken ofte over-wonnen weerden : maer in tegendeel , zoo zy

oock door onderlinge on-gedraegzaemheyd , malkanderen

niets te willezijnde ,
quamenmet den anderen te twiften, en

dien band der eenigheyd los te maecken,geen twijffel en zou-

den (laen , ofzy zouden haeftelick , of door haer eygen , of

vremder handen ,verrcheurt en vernielt werden. EentrefFe-

licke leffe , en die oock onze Heeren Staten tot onder-rich-

tinge geftreckt heeft, om onze Neder-landfche Leeuw een

pijl-bufld in de klauwen te ftellcn , met deze by-gevocgdc

wapen-fpreucke, Concordia respan<e crejcmt ; Dat is : Doorccm^-

hcyd -^^erden kleync dineren groot. Een reden , die een-ftemmigh is

met dat oudewoord, zeggende ^ Dat een ftaet-gemeynte een

beefte is van langh-duerig leven
,
jae zelfs on-fterfFcück , zoo

zy haer zeiven door on-gelijck en fcheuringe niet om en

brenght. Roomen , zegt ergens een, zoude on-twijffelickeeu-

wigh geworden zijn, zoo de on-eenigheyd geen toc-gangh

enplaetzc onder haer gevonden hadde: vvelcke fchijnteen

vergift te wezen, dat den hemel , door een hcymelickfchick-

fel , over de machten des werelds uyt-fchiet , om haer ver-

ganckelick en fterffelick te maecken. Want men bevinc

,

datdeRomeynen, zoo lange zy ceurftemmeück, onderde

gunfte der eenigheyd , haer banieren en arcnd-ftandaerts te-
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gen haere vyanden uyt-gedragen , en de behoudenifle van
haere gemeyne ftaet gezocht hebben , dat zy de gantfche

wereld wetten geftelt en over-heert hebben : maer federt

,

dat zy tegen haereygen in-gewanthebben beginnen te woe-
len 5 en met de tanden der eergierigheyd dit burgerlick li-

chaem hebben bcftaen te trecken en te fleuren .zijn zy in haer

eygen bloed , door haer eygen handen , onder haer eygen ge-

welt 5 neder-gevallen , en ellendiglick vergaen.

Door-wandel maer eens , als wat anders doende , deRo-
meynfche gefchiedeniflen, ghy zult terftond gewaer werden,

dat wanneer Cinna zijn eer-zucht op het toonecl gebrocht

heeft 5 Sylla zijn rolle beginnen te fpelen j Marius zijn

vlees-flachtigh treur-fpel voor den dagh gebrocht heeft, en

die twee groote Helden , die in den eerften trap met den an-
deren vermaeghfchaptwaren , de eene zijns gelijck , de ander

zijn grooter niet en konde verdragen , dat deze vv^ereld-Hee-

ren , den fpot en de verwoeftinge van haere vyanden onder-

worpen zijnde, een droevigh exempel van de waerheyd de-

zer fpreucke hebben naer gelaten ; Dijcordia res maximcc dilahim-

tur-^ Dat is: Door typee-dracht socrden degrootfle dingen fonder^gehracht.

Niet beter en verging het aendievan.^r^^w^w: welckc,door

twiftige fcheuringe, malkanderen niet willende te gemoete

kommen , zijn van haer verheerde over-heert geweeft: want
de Lacedemoniers , langen tijd onder haer jock gezucht en

gebogen hebbende, veel minder in getal, in fterckte, en rijck-

dom zijnde, hebben haer beftaen met levendig geweld aen te

taften ^ en de uyt-komfte is oock met zege-tekenen gekroont

geweeft.

Neem dit vaft op:de eenigheyd is gelijck de wallen en bol-

le-werckenvaneen on-verwinnelickeftad^ gelijck torens,

fterckten van Diamant-ftecnen gebouwt, zoo wijt vermaert,

Fa en
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en by de Poëtenbefchrevcn : die niet en konnen gemijnt^be-

fl:ormt5ofdooreenighge\velt vangefchut, ja zelfs niet, ge-

lijck de zelve zeggen , door lupiters blixem , neder-gevelt

werden. Daer-om oock Agesilaus van yemand gevraeght

zijnde, ijyt wat reden de Stad vdiViSpartcn met geen veften om-

cingelt en was ? heeft de eenigheyd en de kloekhey d der Bur-

gers getoont,zeggendejdeze zijn de wallen en de miieren van

Spanen : te kennen gevende, dat de ftaet-gemeynten door

geen fterckte zekerder en zijn 5 als doordedeughtvanovcr-

een-dragendeburgers. Maer van deon-eenigheyd magh wel

de aen-fprake gebruyckt werden, die de arts-Poe t, tegen een

vandehclfche goddinncn^uyt-dondert. r

Tupotesmmmes armare inpmüa fratres,

Atque odiis ^erfare domos : tu ^erhcra tcóllSy

Funereafquc inferrefaces : tibi nomina mille

,

Mille nocendi artes

.

Met deze zin:

Ghy kont der broeders hert totflrijd en -papens ^voeren

:

Ghy konty door haet en tm[i de huy^en omme-roeren

:

Ghy hrengbt een droulpigh Vier^ "Veeljlagcny "veelyerdrict^

Ahatr-men uycenjcbricky en w^'gelpecrtczjct.

Ghy hebt ^eellifi en konflyghy hebt "veel duy^endflrekeny

Omjchaed en leed te doen^ te vellen en te breken.

Doe hier by:

Geenflerckteygeenghesveld en kan u tegen-ftaen:

Daerghy macrtoe-gangh hebt, daer moet bet al 'vergaen.

Hier opflaet die ernftige genuchte, die Plutarchus ,in

Zijn ftaet-regelsj ons hecfcnacr-gclaten. Hyvcrhaelt,datce-

nen
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nen Leo Byzantius , een 2eer geleert man , en die de fchole

der wijsheyd 5 langen tijd, betreden hadde^te Atkncngckom-

men is, alwaer deburgers, door on-eenigheyd y tegen den an-

deren verdeelt waren. Hydaergefonden zijnde,om de ftadt

tot vrede, en eenigheyd te brengen,op een verheven plaetze

geklommen , om van daer het voick te bequamelicker aen te

ipreken, heeft ter eerfter in-gang, door zijn kleyn en verneu-

telt lichaem, inftede van een ftatige aen-dacht!gheyd,eenye-

geük tot een fchetterig gelagh bevlogen. Welcke fchielicke

en on-verwachte bejegeninge,by den hayre grijpende,heeft

hy dus zijn aen-fprake acn-gevangen: Hoejmannen van Athe-

nen! hoezoudetghy aen-gaen , zo ghy danmijn huys-vrouwe

zaegt? die zoo kleynen in-gedrongen is, dat zy nauwelicks

tot mijn knyenkommen en foude. Door weick verhael , al-

zoo zy noch in veel grooter gelach uyt-berfteden , heeft hy
met deze reden gevolght: maer ons, zoo kleyne zijndcjals wy
zijn, zoo wanneerwy on-eenig zijn, en kan de heele Stad van

Conjianmopelen xnctYdittcn, Philostratus verhaelt dit een

weynig anders, en noch geneughelicker: Namelick, dat de-

ze man , tot de Athenenfcrs gekommen zijnde., om hacrdc

een-dracht aen te raden, dat hy terftond, door zijn oubollige

geftalte , alle het volck tot lacchen verweckt heeft -, niet om
zijn kleynigheyd, als Plutarchus zeght,maer om dathy
een ongefchickt , vet lichaem , en eengrootcn, over-han-

genden buyck haddc : waer op hy on-verfteld , en met
een ftemmigh wezen , terftont gezeght heeft : wacrom lacht

ghy doch, Atheenfche mannen? xnijn huys-vrouwe is noch
veel vetter, als ick ben, nochtans, als wyeenigh zijn, kan ons

wel een beddeken vatten 3 maeron-eenigh zijnde, het heele

huys niet. Hadde hy ten tijde Chrifti ,ende een Chriften, by
deChriftencn ge weeft , hy hadde oock wel konncn zeggen

:

F 3
Zoo
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Zooghy maJkanderen hijt ende eet , ^jet toe , datghx "^nn malkandenn niet

rvcnccrten'^en, Alzoo is eertijds het erf-deel Gods vanden

anderen ghefcheurt. Manaffe -^cas tegen Ephraim - Ephraim te-

gen Manalje , ende ;^v alk heyde tegen liidcu Maer wat wijn is uyt

zulcke druyvcn geperft? Sy zijn eyndelick al te zamen een

fpot en roof van hare vyanden geworden. Een levendigh

voorbeeld van het gene naer-maels de Heere Jefus zeyde

:

Eenyegclick Koninckrijck , dat tegen hem ziehengedeyk is , -^cert "Pü-vroefi:

ende cenyegeücke (lad ^ ofhuys tegen hem zshcn gedeylt , cn^ainietbe-

flacn. Het welckede vermakelicke leer-gedichtfelen van de

Philosophen oock aerdèlick uyt-gedruckt hebben. Zy
fchrijven, dat eer-tijds drie vette oflen, in groote eenighevd,

te zamen wxydeden , waer deur zy , bevrijd zijnde van alle

in-loop en geweld van wilde gedierten^zelfs deleeuwen niet

en ont-zagen : maer eyndelick on-ecnigheyd tuffchen de zel-

ve gerezen , en de vriendfchap gebroken zijnde , zijn zy elck

in'tbyzonder, van ftercker beeften, verfcheurt ende vcr-

flonden geworden. Te kennen gevende , dat de twee-dracht

gelijck een fmettelicke zieckte is, de welcke het herte der

menfchen door haet en vyandfchap op-etende^vcrnielt oock

dien geeft der eenigheyd , die gelijck de eygenfchapenge-

daenteis , die deburgerlickegemeenfchap haer wezen geeft.

Want gelijckerwijs de gene , die een gezond , en wel-gefteld

lichacm in twee of drie ftucken neder-velde , zoude niet al-

leenclick het lichacm , maer oock alle de leden dooden , en

zonder gebruyck maken, alzoo oock de on-eenigheydjdie de

burgers van ecnftad of land van den ander fcheyt, en de zel-

ve in velen vcrdeylc, en vernielt niet allcenelickhetlichaem

des lands, maer oock alle de huys-gezinncn
,
jae oock een ye-

gelick in ^t byzonder.

Geluckighe dan 5 en drie-dubbel geluckige Eenigheyd,

doch-



^ ^«^ 47

dochter der godvruchtigheyd , zufter der gerechtigheyd
y

moeder van alle voor-fpoed en wei-varen ! door de wclcke

het gene fwack is , wert fterckgemaeckt, het gene in gevaer

is 5 verzekert 5 hetgeneflaef-dienftighis, invryheydgeftelt

wert : Eenigheyd , deur welcke niet alleenelick groote din-

gen behouden, maer oockde alder-kleynfte groot werden;

Eenigheyd , door welcke de menfchen van verfcheyden

aerd , en gelegentheyd , in ecne genegentheyd en wille ver-

eenight werden , de burgers gelijck als broeders en bloed-

vrienden,en de ftad gelijck als een huyfgezin gemaeckt wert:

Eenigheyd, on-waerdeerlicke fchat, waer door de fteden in

rijckdom bloeyen , tot groot-achtinge verheven , en in groo-

terweerdigheyd behouden werden. Derhalven weerde bur-

gers , en land-genooten , elck een biede de hand, elck een

brengefteenenaen, om een eeuwigen tempel voor deze he-

melfche vrouwe op te richten. Den hemel gebied ons zulcks,

denoódprickeltons, en de vruchten noodenonsdaertoe.

Geenrijckeof landeniffer oyt vergaen, daer de eenigheyd

ongefchonden is gebleven : geen en iffer oyt verwoeft , dan

daer on-eenigheyd voorgegaen is. Leeft ghy , dat Adam van

God uyt het Paradijs verdreven is
,
ghy leeft oockdaer voo-

ren , dat hy van God fcheyde , door on-gehoorzaemheyd , en

eenbandmetdeDuyvelmaeckte. Vintghy, dat de wereld

vergaen is, door de algemeenezond-vloed ,
ghy bevintoock,

dat zy eerft verdey It was, door het tegen-ftrijdigh Ieven,dat-

ter was, tuffchen de kinderen Seth,en de kinderen vanCham.

WasEgypten verwoeft,doen het hoofd, en de voor-naemfte

des rijcks,in de roode zee verdronken wierden,ghy ziet ook,

datter haet en on-eenigheyd was, tuffchen de Egyptenaeren,

en de kinderen Iftaëls. Gods volckis in Babylonien gevan-

gen wegh-gevoert 3 maer het gefchiede , nadat eerft de thien

ftam-
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ftammen van de twee af-gcfchcydcn waren. Hctgaetzoo

toe in natuerlicke lichamen ; zoo lange de elementen , daer

ïyuytbeftaenjhaerbehoorlicketempcringCjenvriendelicke

eeningc behouden, zullen de zelve in wezen, en goede ge-

ftalte blijven, maer zoo wanneer zy beginnen tcgen-ftrijdigh

te werden, en dat het een , over het ander eenige heerfchap-

pye zoeckt in te voeren , 't is gedaen met dat lichaem , zoo

daerin tijds geen hulpe toe gebracht en werde.Wic en weet

niet, dat de on-eenigheyd der Chriftencn , den Turck den

Scepter in de hand, en het geweld gegeven heeft, daer mede
hy machtigh genoegh is, om de heele wereld te doen beven?

Wie vanons, diens aders van Chriftelick bloed niet uyt-ge-

drooght en zijn , en betreurt niet de ellendige verwoeftinge

van dat groote rijcke van Duyts-land ? niet anders veroor-

2aeckt zijnde, als door de on-eenigheyd der Princen,en loflc

on-gebondenheyd van vele onder-zaten. 'tEnzy wy liever

de woordengebruycken, dieCRispusbvC^sAREM voort-

brenght: lek achte^ zeght hy,in zijn Roomfche tale , dc^ijlcalle

dingen die op-JIaen, '^edercm t'onder-gaen , ten tijde ti\wneer het ncod-Iot

n:uin den ond0''gangh derflad Roomen^algekomen^jn^dM de burghers

met de lurghers hiwd-gemeyn gullen Harden: ddtKy^co^awoc)tyCnde

nyt-gebloed , eenigen Koningh of natie gullen ten roolpc^'cvden. Ander^

vns noch de heele kjoot des iverelds ,noch alle de 'vokkeren by-een-geboopty

en gouden dat rijcke niet konnen he'^^egen, ofrci-plcttcn. 't Is alzoo : wy
moeten altijds tot de eerfte oorzake klimmen , die de Hcvde-
nen Fiitum, of Nood-lot , w^y God, en den Schepper aller

dingen noemen , die armmacckt , cndernaeckt rijcke : die -vernedert ,

ende yerhocgbt : die den ncod-druftigen uyt het flof verheft , en den

armen uyt den dreck Verhooghr, op dat hy hem :;^'tre onder de Vorficn , er.dc

denfloel der eeren er'Ven late. Maer als wy de tw^eede cnde ondcr-

oorfakcn aen-zicn , door de welcke God de Heere de dingen

defes
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oordeel noch reden geven , aU^at ly door on-eenigheyd en

fcheuringe zoojammerlick verdorven liggen.

Puhlkaheüi

Seminciy quie populos/emper merjerepotentes.

Dat is:

Twe- dracht , het rechte ^aed der oorlogh , en de/mis
^

Voor "^ekk ^ aPt machtigh "volck altoos Dcrdroncken is.

Wie en2iet oock noch niet de fchandelicke lid-teeckens

(en God geve , dat de rove nu van de wonde gevallen 2y) van

het ftaet-lichaem 5 daer van wy ons verblijden levendige le-

den te zijn? hoe verre zijnwy van een al-gemeynbloed-bat,

van een onderlinge vleefch-flachtinge geweeft ? en waerom
doch ? als om debittere partyfchap , en een deel breyn-ziec-

ke hoofden, die liever hadden gezien de om-keeringevan

onze ftaet, als de uytkeeringe van hare vervuylde magete
verlaten. Wel te rechte paft hier deze treur-zangh

:

Defletayetuflis , itenm nolois qucrelisy

Reginapcli, fponja Dei, regula rerum ,

ïefudommolim , modo Jpelunca latronum^

fondantjacuit lacerata hofticofurore

:

R urfufque refurrexit ab mpiis ruinis.

Nmc mdejalus , dry?idu<c^efquefalutis

:

G}iunam Panace Afclepia, qualis hygieia

Tollat corpore ipulnerapurukntaJartBo ?

Non nmc alieno cadit impctu :fed eheu \

Infua ipifceray nonfua^fuadexteraft'Pit.

G Laet
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Des hemels Koningin , de maet yan alle ^aecken,

Gods bruydy en lefu huysy eer-tijds een ^oonfi der draeckeny

Een moorders den , enfchricky door oude klacht betreurt

,

En vpederom doormeuyi)\lagh ^oor-maels gantjch ^erjcheurty

Dooreen 'vyandjchgesveld: maer is vceerom verhelpen

Vyt haergod'loo^e ^al, Maer "^aer is nu gebleken

Ons heyly "^aer is de hoop'
(
o hopelooz^e rouyv !)

Die ons dees brefi\ en breucknu '^eerop-maecken ^^pw^p ?

Wat al'genezigh kruydy '9pat baljjem ^alde peeren,

Zaluyt dit heyligh lijf, de-^orotte-^onden^eeren f

Ten rualt door niemand ^remds : eylaesj zjjneygen hand

Steeckt in vjn eygen berty niet eygeny de^en brand.

EM-
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EMBLEMATA
VII.

Al te fcherp maeckt fchacrdigh.

GRoot z^ondaer , groot verband: groot konÜenaer i

iroot hoeve :

Geleerty z^oo z^eer "verkeert ^ V ü eengemeyneproeve

:

Het m^eelderighfie landhet meejle ^wieduyt -geeft

:

yae meefl <)mt meejl uyt-muyt, de meefiefejlen heeft.

Dit leert ons oock dekaes (hoe-^elde dertel* menfchen^

Dooreen verdorvenfmaecky naer V on-gedierte <wenfchen)

Dehefle die-men vindvan maejen leeft en krielt,

Toont mj degrootjiegeefiy V is licht degrootflefeit.

G z Ujt'
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Uyt'legginghe.

Lle hooge en groote dingen treffen , en trecken

ons , met vervvonderinghe, en eerbiedinge. Het

fchijnt ons yet Goddelicks enhemelfchte wezen,

zoo wanneer wy yets ontmoeten, dat ons het

hoofd in de necke doet leggen , of ander-zins de gemeene

onderhoudinghe onzer zinnen te boven gaet. De eerfte tale,

en de boucken onzer zaligheyd hebben zich oock hier naer

onze in-vallinge ghedragen : welcke hooghe boomen , en

groote bergen , hoornen en bergen Go^; noemen. Gelijckerwijs

oock de Griecken en de Latijnen, alle uyt-muytende en

groote dingen , door het woord heyligh^ benamen. Alzoo

zaofh Samuel de gheftalte en de groote van Eliab aen , om
hem tot een Koninck te zalven , hoe-wel hem God ver-

worpen hadde : Want het engater niet toe^ zeght de H. Geeft , a!s

eenmenjche^iety die alleen aen-\ict "^at y>oor oogen is : dat is ,het gene

in zijn oogen groot en wonderlick is. Het gaet alfoo met

ons: wyzijngelijck verfchrickt, als wy ons zelvenin-becl-

dendie hooghe duyfterheyd van de Cederen van Libanon:

gelijck wy oock verachtende eefters , en dat leeghe fpruvt-

gewas , dat altijds by der aerden blijft. Onder de voghelen

geven wy den meeften lof aen de Arenden, om dat zv zich

alder-verftboven ons geficht verheffen. Te meer een dingh

den hemel naerdcrt , te meer wy het zelve prijzclick en acht-

bacr houden. Maer, boven alle dingen des werelds, en

iffer niet , dat wy billickcr , en met meerder recht , verwon-

deren , als die hoogh-dragende en wijd-voerige verftanden,

diezkh ten hemel op-dringen, en deze acrdfchc dingen, met

een on-veranderlick gezichte , verachten, en van hacr af-

wijzen. Alzoo ziet-men lupiters voghel , meteen mocdigh
herte
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herte begaeft, nergens anders herbergen , als opdenbergh
Taurus, of op de geberghten van Scythien , en andere ver-

heven plaetzen , die haer kruyne ontrent den hemel geftelt

hebben: en zoo-men hem op der aerden zietneder-dalen,

't is alleenelick, om te ftorten op een konijn , ofergens op
eenhaes , die hem tot een aes verftrecken mochtc. Niet an-

ders en gaet het mee die edele natueren, die God de Heere

met een over-trcfFelicke ziele verrijckt heeft: zy werpen, en

fchictenzichgcftadelick, boven de nevel en de dampen van

deze leege plaetfen, en klieven, met de vlercken desver-

ftands , de hooge w^olcken ,om altijds ontrent haer geboort-

plaetfe te leven : nimmermeer ter aerden zijgende, dan wan-
neer het van noode is, de breucken van dit bouw- vallige

huys des lichaems op te richten.

Och of dit alle groote geeften gegeven ware ! Maer het is^

te beweenen en tejammeren , dat de fpreucke van de wijze

Keyfer Aürelius maer al te waer en is : De bordee/eny zeght

hy 5 "Sperden Iperlpult met dejchoonfte "vrow^pen : de kloeckfle mannen "ö^j/ -

den rooloers en plonderaers : de/cherpfie geeflen 'berden dielpen : en die

het levendtghjle en -^ackerfte ^erfland hebben , 'Werden "veel-tijds ^ot.

De befte wijnen, zeggen de wijn-koopers, zijn het ruylenen

ros werden onder-worpen-, en de zoetfte vruchten werden

ecrft met de worm gefteken. Zoo gaet het veel-tijds met

de befte verftanden: zy verliezen haer zeiven door fpits-fin-

nigheyd , en ftorten neder in alle vuyligheyd en ongebon-

dcnheyd . 't Is een wonder-teecken , zucht een wijs man van

onze ccuwe , een groot en levendigh verftand te vinden , dat

wel geregelt en gematight is : 't is een zorgelick fweert , voor

die het niet wel en konnen voeren j en daer van alle mis-or-

den , tegen-fpannigheydjketteryjenallerley verftooringcn

in de wereld zijn,

G 3 Magni



Magni erroresnon ntfi ex nta^ms tngemis.

Et

Magnum ingenium fnjcitat in die tenebras

:

Et nigrafacit candida^ ^ h^c in illa

Vmit.

Dat is

:

Alkfeykn^ allejchanden,

Daer in dat de Gereld draefiy

Bijden niet als uyt "ï^erjlandeny

Die ^an God meeft ^ijn hegaeft,

Vie'ver'9pecken, en ^ermeeren

In den dagh , ^eelduyfterheyd

:

Vie hetw in 'tfppart y>erkeereny

En hetjlpart in l;>ittigheyd.

Devcrwerringeenom-kceringenvanalle ftatcn^zijn die

niet gcmeenelick deur de kloeckftc verftanden te wege ge-

bracht ? Daerom zcght Thucïdides, dat de Middelbare

gceften , jae zelfs die onder de middelbare geftelt zijn , veel

bequamer totderegieringczijn, als verheven, en over-vlie-

gendc verftanden , dié niet en dienen, als andere , en haer

eygen zelven, vreeze en ongeval toe te bringen. Verftaet

altijds, wanneer de zelve door Gods geeft niet gcrcgicrten

werden jalleenelick de Gods-dienft tot een mantel gcbruyc-

ken, om haer goddeloozc eer-gierighcyd te bcdccken.

Want anders, een vernuftige ziele , vanboven wcder-ge-

boren,enmctgodvruchtigheyddcur-dronckcnzi)nde5'ten

is niet te gcloovcn , wat voor-dccl en nuttighcyddaer van

te verwachten is, als zy maer in tijds tot de regicringc ge-

voordert wert.

Beziet oock in alle tijden , wie de Kercken , en de hcyligc

ver-
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vergaderingen geftoort ende verwoefi: hebben : het zijnde

broedfels van dat liftige Serpent 3 de hinderen de^er eeuM^en, die

"U^ij^er ^ijn , dan de kinderen des lichts^ in haer gejlachte : die meteen
eer-gierigen duyvel bezeten zijnde , niet anders voor en heb-

ben^als Godalleeerete ontftelen,endiehaerzelven inhaer

grootsheyd toe te meten. Laet die dit gebed leeren:

Major 'voliü, maximus ejje concupiyi:

G}uid reftat ? nijiminimum me ^velim ac miniflnm^

Vtfic doceas crefccre me ; diminuendo^

Dat is

:

lek hehh\ metgrootc kfl^ begeert , o Heergeprezen,

Veelgrooterah ick ben,ja ^elfs degrootfl te ivez^en.

Wat nu ? als dat ick vpenfch de minfle knecht te 'zjjn^

Op dat ickgroeyen magh, ais ick in my iperd'9J)ijn.

Slaetuw oogen op de Koop-luyden en Winckeliers : zijn

'tveel-tijds niet de fubtijlfte verftanden, en de gauwfte

Bouck-houders dieeerft breken , en de fchendelickfte die-

verye plegen ? Men verftaet wel wenck , al en is 't met geen

fchuer-deure. Zulcke gauwroenen willen een yegelick bot-

te-muylen^en geven haerzelven fchoon fpel , in alles wat zy
voor-nemen. Zykuflenhaer eygen handen, enroocken hare

netten: maer God toont daernaer, wat een zorgelicke riet-

ftafeen menfche is, 'die alleen op zijn vernuft lenet.

Merkt eyndelick op alle ftaten van menfchen,die ghy wilr,

ghy zult bevinden , dat gelijck de grootfte deughden , alzoo

oock de grootfte fcylen van de grootfte verftanden voort-

gebracht werden. Themistoclis aerd was van zijn mee-
fter wel gevat, en geoordeelt, wanneer hy zeyde: Ghy en

^It y T^ne^ niitmiddeUmatigb '^e'^eny macr gt)ciinjj'elick of eengroot

'licht
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licht ^an utn) 'vader-land , ofeengrootepefle. Maer het is wel zoo

zeldzaem in onze ooghen , als het itofle geeft van Godes
groot-maeckinge 5 wanneer-men een diep-grondige god-

vruchtigheyd , in een groote ziele
,
geherberght ziet. Hoor,

wat een geluyd dat groote vat des Hceren geeft : G/.3 v^t /n>^

hcroupinge , broeders , dat niet ipek '^ijz^e naerden "vlecjche , niet -vele

machtige , niet r^ele edele geroupen zjjn, Maer het dl^a^e der "bereid

heeft God ujt-^crkoren , om de ^V^^e te befchamcn : endehet krancke des

Iperelds heeft God up-yerkoren y om hetftercke tebejchamem ende het

on-edele der "Gereld , ende het gene dat niet en is , om het gene dat is , te

niete te maechn : op datgeen <vleejcb voor hem en roemc.



^7

EMBLEMATA
VUL

Des menfchen zijn , is maer een fchijn,

E En Zocldz^aem monfler-dingh^ deur-naeyt met duy-^

z^endnaelden

Van hoosheyden hedrogh^ is V menjchelickgemoed

:

Geen fcherpheyd of'verfiand oyt totdegronden daelden
3,

Daer altoosfchijn-gelaet , en leugen ^ertgehroet.

Och of^ij met een hoor het z^elve mochtenjleken

,

Gelijck het met de kaes en boter ^vel gejchiet ,*

Enproeven met onsfmaeck z^ijngoetheydengebreken

!

Maerfmjghtj ojdelmenfch ! de hemelmlt het niet.

H Uyt^
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Uyt'legginge.

Eyn2encn ont-vcynzen, zijn de ghemeenfte en

grootfte ftaet-regels van deze huydige eeuwe. Die

in deze konden niet gheoeflPent en is , mach wel

t'huys woonen , ombuyten niet voor zot gekeurt

te werden. Die zijns eygenvoor-hoofds zoo on-machtigh is,

of zoo rond-uyt van oprechtigheyd , dat hy zijnaen-zicht

aeen ander verwe en kan, ofen wilt geven, als die met het

hert-pinceel getrocken wert^och arm! hy mach zich wel,

binnen zijnfchelpen geruft houden , en laten de wereld rol-

len op fulcke fchijven , als de dobbele menfchen , door Gods

byzondere toe-latinge, gedraeyt hebben. Want wilt ghy u

hier onder mengen ,
ghy moet zoo wel , naer het Grieckfche

fpreeck-woord, aen het grafoveruw ftijf-moeder , als over u

cy f^en ouders weenen , zoo wel uw aen-zicht leeren, dat ghy

minft met der daed zijt , dat ghy meeft met de fchijn uyt-

wijft. Bedrogh , on-trouwe,meyneedigheyd , en diergelijc-

ke wanfchepfels der helle, zijn nuzoo diepe in de menfche

gehecht , dat het fchijnt wat nieuws te wezen , een oude op-

rechtigheyd te vinden. Op wekker bemerckinge, my t'an-

deren tijde dit ont-vallen is

:

Wie en pet niet met z^yn kedy

'Dat-men alk trow^ vergeet j

Dat-men opfijn voor- hoofdfcbrijfi
Anders als in 't hcrte blijft,

'tlseenheljche DuyVels^ondy

. Voort-^ekommen uyt den mond

Van Lijfander, dat-mcnmagb

Bonden breken^ en ^erdragh ;

Dat-men Kinders^ naer de noot.

Mach bedriegen^ met een kooty

Maerde mannen met een kleed

Van een Ipaljch gey>cynjden eed.

Stieren bint-men met een koord^

Menfchen met haer eygen "Si'oord

:

En die T^ich metdcTi^en band

Niet en boudet^ajl verpand

y

Maer
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Maer daer mede, hy gevaly Houd' ick ^afl en on-le'^preefl,

Speelt ah met een lichten bal
5

Voor een on-geT^elligh keft.

Maer 't is vergeefs geklaecht, daer-men niet weencn en
wilt 3 te vergeefs met de fluyte gefpeelt, daermen niet danf-

fen en w^ilt. Men meent nu den hoogden top van de voor-

(ichtigheyd bereyckt te hebben , wanneer-men zich op het

nauwlle met het bedrogh vermaeghfchapt heeft: maerey-

laes! het cyndepleechtzijn meefl:erellendelick,doch weer-

dighhjck te beloonen. Want zulke menfchen, zeght de wijf-

heyd des hemels, ontfangen haren loon^ in dt%e tegen'^oordige ipereid.

Hier tegen moetenwy ons^met een ferpentfche vopr-zich-»

tigheyd wapenen: op dat wy daer door niet en bedriegen

,

noch oock bedrogen en werden. Wacht u njoor de T^uer-deeffem

der Phari^een. Getrouwe waerfchouwinge van onze Meefter.

Want gelijck dé klippen, die haerkruynen in de zee verber-

gen, veel zorgelicker voor de Zce-luyden zijn, als die hoogh
en klaer haer zelven op-doen : alzoo doen de geveynfdc

fchijn-deugden veel meer quaeds,als die met een open voor-
hoofd,en on-gedeck ten hoofdejZich tot alle goddeloosheyd

verkocht hebben. Dit zijn die gejchi!derdegra'y?enw2in de heyli-

ge Schrift, die van buyten cierlick verlicht en gewit zijn,

maèr van binnen niet anders als vuyligheyd en verrottinge

bcfloten hebben. Die tot den Heere naerderen met haer lippen
,

maer haer herteis yerre njanhem. Schoone, wel-gcmaeckte put-

ten, maer die geen water en houden. Water-looze woleken,

en die met den wind van allcrley ydelheyd om-gedreven

werden. Zyende potten , maer die noch al haer fchuym en

vuyligheyd by haer hebben. Koecken onder d'aflchen

,

gelijckOzcasfpreeckt; die niet om-gekeettenzijn. Medail-

len , die maer op een zijde gezien en werden. Bedriegelicke

bogen. Fraey-gedruckte , doch brooze riet-flocken ,welckc

H 2 ter-
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terftont breken, en door de hand fchieten der gencr, die daer

op ftcunen willen.VanbinncnNeroneSjVanbuytenCatones,

en geheel monfter-dieren. Of^gelijck Hieronymus zeght.

Ucr eerjle deeleen Leemo ont-deckt,

Het t-^eede komt een Draeck iperteoneny

Het derd' op een Chimère treckt ,

Die niemant immer ^a! ^erfchoonen.

Deze 2ijn, daer de heydenfche Poëten zoo heftighjCn def-

tighvanfchrijven,

Gild Curiosfimulant i^ Baccbanaüa ViVtmt. Et

. .
'. . Cafligant tmpia y cumjint

InterSocraticosturpiJfmafoffacincedos. Qui deniquc

De "virtute locutiy

Clumen agitant.

Dat isjby een vergadert

:

Die^obevy hiyfchy en vroom^ich 'veyn^en met-geUety

Uaerdïcy ah Bacchus "volcky ^ich dragen met der daed.

Die on-gefchickte re'en , noch on-tucht konnen lijden.

En die mans met de mans^ichjchandelick Verhlijden.

Diep'ekend' ^an de deughdy m:t een on-kuyjchgedrHy

Tot brand en oVer-Jpelbezigen haren ivi/.

Het hcrte des menfches is zoo verwert en gemenght , dat-

nich noch grond noch ftael daer van weten kan. Zoo dat die

grooteCapitcyn,mct groote reden, in zijn wapen dedcflellen

denDool-hofvanDiïDALus: om te kennen te geven, dat de

mcnfchelicke ziele zoo bedcckt , en on-uy t-leggelick is , als

die vol-keerigen hof, zijnde daer in zoo veel fpan-veren, die

haer werck doen moeten , eer zy kan gcopent worden j zoo

veelhoeckenenwinckcls^zoovcel wegenen by paden, ter

in-
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in-ganghs en ter uyt-ganghs , dat-men oock natuerlick ge-
dwongen wert de waerheyd aen te ncmenjdie daer van^door
den mond van dat groote vat des Heeren

,
geuytet is : M^-

mand en loeet het gene des menfches is , als de geefl des menfches , die in

de menjche is. En wel te rechte roept S e n e c a:

O ^itafallax ! ab ditosfenfus geriSy

Animifquepulchram turhidis faciem ïnduis.

Dat isy inDuydfche woorden

:

O leU^en Ipolbedroghs^ Sgantfch verkeerde kyen !

Ghy draeght^ een duyfler ^in in u ^en>alfchtgemoed

:

V'SP t>oot-hoofdfchijnt met weughd, en blyfchap heelbefchreVen
3

Maer in «Ti? hen' en is niet als een bitter roet.

*tlswaer , dat elders de Poet zeght

:

Difficile efl triflifingere mentejocum.

't Is heel moeyelick enjlvaery

Als de droefheydons doet queleny

Dat '^y dan, met blygebaer^

Zouden toonenjock enJpelen.

Maer v\ranncer de nood en de nuttigheyd zulcks radct,

wie ifler zoo van alle menfchelickheyd uyt-getogen , (of

zeght liever, over-wonncn) die geen ander mom-aenzicht

en kan acn-trecken ? Dit gaet vafl , ó menfche

!

Ghy houdW^ oude huyd , en met een effen '^e^en,

Decktghy eenjchalcke 'vos in een iijerdoj'y>en hert

:

Ghy kond fvat anders doen in w^ gedichte le^en.

Als dat in w^ gemoed loan u gejchreyen 'ivert.

Daerom werden wy oock zeer aerdigh, maer tot bewijs

van onze veraerdinge, van den Apoftcl, z//)///c/?o/, dat is , nv:e?-

V^ligh,o£uubbel- hertigh. gQndicmtj gclijckofwyjnaerde wijze

H 3
der
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der Manicheen , die dacf geloofden, datter twee Goden wa-
ren 5 ecne de oorzaecker alles goeds , de andere van alle

quaed , alzoo oock een herte hadden, dat volgens zijn eerfte

fcheppinge, heyligh en op-recht zoude zijn , een ander,

van ons zelven gctcelt , dat boos en verkeert zijnde, met

een valfch gelaed zich zelven wifl: goed en fchoone voort

te doen. maerhet is al hetzelve herte , doch met verfchey-

den aen-zichtcn. Theophrastus, naer het zeggen van

AulusGellius, verhaelt , dat in Paphlagonia alle Per-

trijffen twee herten, ende in Bifaltia , alle Haezen twee le-

vers hebben. Met zulcke dieren konden \vy bequamelick,

en zonder on-gelijck, vergeleken werden. Ditfchrijft S o-

L I N u s van de Pertrijffenjonfcjagers en wey-lieden mogen
daer van oordeelen : Zoo eenige menfchc tot de pertrijffen naerdaty

'Wanneer ^^ hacrjongen broeyen^ de moeders ipan de neft komende , bieden

^ch'van '^Ifs aen ^ engeJatendeeenJ'^ackheydlpanbeenenof'v/erckcn,

rveyn'Ken g traeghachtighe treden. Met de^e leugen bekoren en bedrie-

gen ^y die hun tegemoete komen ^ tot dat ^yrerde ge^y>cken y>an hare nefi

üf'd'Wae/en. In de jongen en is oock geen !oomery>lijt , om ^ch te hoc--

den: 'Want als -^y belproedcngeyen telvc^n
^
^ich om- keerende y nemen

^' kluytjens in haer Voeten, deurivckkerbefchutz.y 7;po lijle/ick bedcckt

lieerden , dat^y y ^e/fs betrapt Twijnde , niet gebonden en iverden. Wy
oock, wanneer wy de lievejongen onzer zonden uyt-broei*

jen, wy weten die zoo te verfchoonen, en demcnichen van

alle vermoedinge af te leyden, als of wy nochover-fchot

van deught en recht hadden. Wy en derven oock de luys in

de pels van onze kinders niet zetten: zoo haeft als zy fpreken

konnen , weten zy de ouders , ick en weet niet wat bloem-

kens op de fclioot te leggcn,en haer vuyligheyd 200 liftelick

te bedecken , dat moertjcn dacr op niet tezcgrercnen vint.

Olaus Magnus verhacldvande Hazen, dat dacrzy, in

de



de Noordfche quartieren , des zomers grauw van hayr2ijn,

des winters , als de fneeuw begint te vallen , een wit en

fneeuwigh koleur aen-nemen, en zoo te weynigcr, inhaer

leger , betrapt en gevonden werden. Is dit oock niet den

aerd der menfchenjdat zy haer wit by de witte, dat is, deugd-

zaem by de deugdzame gelaten , op dat haer fwarte ende
leelickefeylenniet ont-deckt en wierden?Den Haze fchijnt

oock een drouvigh en fwart-zuchtigh gedierte te wezen

,

maer die onder-tuffchen in brandige paer-zucht alle andere

gedierten teboven gaet. Wyzeggen oock vandemenfchenj

Stille 'dateren , diepe gronden. Slaepende loatereriy ftinckende l^ateren.

Endiergelijckc fpreeck-woorden meer, die den aerd van
onze fchijn-heylige aerdelick uyt-drucken. Hoe vele gaen-

der onder ons, die met gefronfte wijngbrauWen de aerde fta-

telick aen-zien, en onder-wijlen de oogcn ten hemel op-

flaen, die nochtans in'thcymelick, als-men zeght, op alle

merckten verlieven, en zoo zoet van zout zijn , dat zy in

de aen-fchouwinge der vtouwen haer zelve verliezen.

Wiens 'y>oor-hoofd dat denfloelvanfchaemtefchijnt te thooncn i

Maer in Hoiens hert de Heer "veel o'i?er-jfel ^let "^oonen :

Die met een flatigh oogh ht'^ij'^n eer en tucht y

En die een wnckel ^ijn 'van alle geyle zwicht

^

Een ander flagh van menfchen gelaten haer met de cerc

dezes werelds gantfch on-bekommert en on-bemoey t te zijn:

fprecckt met haer van amptcn en ftaten , het fchijnt datzy

gelijck mede-lijden hebben met het valfch geluckderge-

ner ,dic in hoogheyd verheven zijn , en onder-tuflchen woelt

en bruyfcht inhaer eenzee van on-geregelde eer-tochten,

die haren even-naeften , tot eenigh ampt verhooght , met de

oog houckenflijnksdoetaen-zien^enverkccrdelickfpreken

van
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vandiegcne^diebovcnhacr gcftcltzijn. De valeken, wan-

neer zy een vogel zien, en vliegen niet recht- ftreecks naei^

hem toe , maer het fchijnt, dat zy eerft van hem vluchten i

doch wanneer zy haer kanffe fchoon, en den vogel zonder

zor^e zien, werpen zy haer zeiven draed-recht daer op, trec-

kenhem ter aerden ,en fcheuren hem in ftucken. Zoo doen
de gevcynfde huychelaers , die geen eere noch waerdigheyd

enzoecken,maer fchijnen daer van te vlieden, op dat zy,

naer de wijze van de fchippers, die een fchuyte roeyen , om-

gekeert zijnde , met meerder kracht, haer hooghte krijgen

zouden. Alfoo geliet hem Jofua, dat hy van defladtAij

vluchte , op dat hy-ze te zekerder , en met beter gelegcnt-

heyd zoude aen-taften en over-winnen. De Heere Chriftus

toont over al , dat hy een hooft vyand is van valfchevd , en

bedriegelicke dobbel-hertigheyd,gelijck in de heylige Re-
gifters over al te zien is. Alfoo verklaren zommige de reden

te wezen , waerom den Joden van God de Heere verboden

is geweeft, dat zy geen mengel-kleeren dragen en zouden,

daer lijnen en wolle tezamen in geweven is: namelick , op

dat alledobbelheyd engemenghde treken van haer geweert

zijnde , zy haer herte op haer voor-hoofd dragen, en gcenfins

haer uytterlick gelaet een ander verwe geven zouden, als

die met het pinccel van haer herte zoude getrocken zijn.

Daer en konnen geen vremder monfters gevonden werden,

als die haer ambacht maken,altijds anders te wezen van buy-

ten, als van binnen
,
gelijck Tiberujs dede. Door de zulc-

ke werden gemeenelick de Princcn bedrogen , de ftaten ver-

kcerdelick bedient, en alle verwerringenin-gevoert. Het
zijn duyvelfche ftaet-regels. Geyfy}iflhi)d is de moederder 'voor-

ychtigbeyd i
en. Die niet en kan rcyn^cn , die en moet om ^een heerfchip-

pyepeynzsn, -Wat is dit anders als een waerfchouwinge,dat

de



de loozejen hetwoord van zulke wan-menftihen, niet anders

en is 5 als leugen en bcdrogh. 't Is gewis , zoo alle dingen op-

rechtelick en on-geveynfdelick toe-gingen , men zoude
welhaeft een ander regieringe vinden. Hoor Ariösto:

Se come il "vijoyfi moflrajfe il core,

Talm Ie corti égrande y e gli altripremey

E talé inpocagratia alfaojignore,

Che la hrforte muteriano infieme

:

G^upflo umildilpenia tofto ilmaggwre ;

Staria quelgrande infia Ie turhe ejlreme.

Dat is:

Indien het duyfler hert 'van onsgezien mocht tï^ê^eny

Geleek het aen-gczjcht yooryder een is bloot,

De^ereId^ou'?t>el haefl ruan'veelgehrecksgenegen

;

Die ^oude kleyne ^ijn , die nu te holo' isgroot,

Dc^ulcke, die altijds moet in on-gunjle blylpen.

Zou haeft met glans en eer veranderen z^nflaet ,•

Die nu lightgantjch om leeghy ^u haefl omhooge drijyen.

En die terhelpen isy^ouhaefl'lickKijnlperfmaet.

Maer die dat verbeyden wil , mocht eer eennieuv^e we-,

reld in de mane op-richten , enmaken zulcke burgers als zijn

bewerp en malle mede-brenght.

EM-
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EMBLEMATA
IX.

Ondanckbaer* lieden zal elck een vlieden.

Ziet ^eenRomejnfcheJlaef^mct koude vrees ^ ontvlo^ 1
den (bloedy

"

De ovreedheyd'van z^ijn heer, fnack-dorjligh naer z^tjn

Verlaten^ z^oo hetjcheeriy 'van menjchen en ^van Goden ,

IVert "van een ^vreede leemv zjorghvtddighltckgevoet * f
Zoo was ditfelgediert met danckbaerheydbe'ivogeny

Om dat hj ujt z^ijn "voet een doorn hadd'gey^'eert.

Waer z^ijt ghjy die een menfch o een menjchz^ijnd\ hebt

gez^ogen ?

Kom bj dees beefi tefchool ; en danchbaerheydhier leert.
.
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Xlyt'legginghe,

|E gefchlcdeniffe, die hier wert aen-geraeckt , is

^zoo vol verwonderens , als zy weynigh geloove

Ifchijnt te verdienen. Maer is, naer hec Latijnfch

fpreeck-woord, een geoogde getuyge veel meer,

als thien geoorde ^ waerom zullen wy den geleerden A p-

p 1 o N alle trouv^e ont-nemen , die rondelick betuyght , die

zeldzaem werck , te Roomen, metzijn eygenoogen gezien

te hebben? lek zal zijn Latijnfche woorden met Duytfche

treden op-volgen, gelijck die zelve A. Gellius ons

bev^aerc heeft. In het^ grootfle Jpeel-perck, zeght hy, luiert het

fokk een geloecht ^an een treffelicke jad)t gegeten. Hier ^an y by ge^

njalle teRoomen pijnde, hebb' ick \ehe den-Jchoulper ge'sveeji. Daer

"^aren "veel ^reede beeften ^ in grootheyd uyt-muytende : alle hebbende

een onge'scoonelicke geflalte y offelheyd, Maer boVcn alle andere y ipas

de gfow^elkke grootte der Leeuwen y eenyegelkk tot ^er'^onderinge

;

en bolpen alle de refle , eenes byzpnderlkk. De^e Leeuy^ , hadde door het

ge'^eld en "^oeftheyd ^ijnes lichaems , door hetfchrkkelkk en geluydigb

gebrkfcb , door 7;jtjn tuyten en mck-hayr , een yeders gemoed en oogen

tot7(ichgekeert. Daeriokrt y ondermeer andere y tot dit beeft-geipechty

een jlalpe ^an een oud Burgh-meefler in-gebracht , it?iem name li?as

Androclus, De^en de Leemo ^an Iperre ziende , isfchielick > als ^er~

üwnderendey flilgejiaen : en daer naer allenghskens en [iilkkcns , alskeK"

nijfe dragende , tot den menfche gekommen : ahoaer hy y naer de '^Ij^e

Van ^leycnde hondeny fijnen fleert y ^achtelick en zpetelick^ roerendey^ich

b) het lichaem ipan dc^ menjchegelpoeght , en de beenen en handen y>an de^

zen y half' dood loan Vree^^e , ^oetelkkgcjlreelt heeft. Androclus , onder de

lief- laffen 'van rukkeen -^reed gedierte
, ^n 'verloren ajem "^cder -krij-

gende y heeft allengskens de oogen geflelty om den Leeif^ aen te ^icn, Doeny

als onderlinghe her-kenninge gewaech ^jnde , facl:-men den Lecuypcn

I 3 den



den mnjche , 'verblijd , engelijck malkander geluck -^enfchende. Hier

door , ah een Jaccke gantjch yconderlkk pijnde , iffcr een zser grootgeroep

des uolcks ontflaen, Androdm "^en van Cxfar ontboden , en de reden

af-ge-^raeght , '^aeromme die alder-'^reedfle Leeuyp hem alleene gejpaert

hadde. Daer op iperhaelt Androclus een ^sldfame en -wonderbare Jaech,

Doen mijn Heere ,
^eyd hj , Afrijcken , als Burgk-meejiers Ste-houder

,

regierde, ben ick daer^ door de on-rechtveerdige en dagelick/che Jlagcn y

tot de 'vlucht gedrongen ge-^eeft : en op dat ick "van mijn Heere , Preft^

dent ipan dat land , mj zekerder iperbergen ^oude , ben ick ge'^cken in de

eenigheyd der melden en Taanden : ende zs)b my Jpijfe ont-broken hadde
,

hadd' ick befloten de dood , op -^at-^ijfe het scejen mochte , te foecken.

Al/doen , de middagh-Jonne jlerck en brandende \fjnde , hehb' ick een af-

ge/onderde y en beymelicke Jpeloncke bekommcn , daer in ick my ^ehen

in-drongh , en ^verberghde. En , niet lange daer naer , is deje Leeww tot

defebe jpeloncke gekommen , met eenfïvacke en bloedige yoet , juchten

en mur ringen uyt-geipende , die depijne en defmerte ^an de '^'ondc mede-

Ifjdelick maeckkn. Ende daer,jeyd hy , dat zjjngemoet ter ecrjïeracn^

jieninge Van de Leeurjc , 'verfchrickt en verflagen ifas. Macr naer dat

de LeewSi) , in ^ijn "wooninge
y
gelijck het met der daed gebleken is

y
gc^

kommen Twijnde , my Van VerreJchuylendegCT;}en heejt , isby '^acbt en tam

gcnaerdert , enjcheen \ijn op-geheVcn poot te toonen en T^oort te bringen^

als ofhy hulpe begeert hadde, Daer , '^tyd hy , hebb' ick een groote Iplin^

ter , in ^qjn klume gehecht y uyt-getrocken j en de etter uyt het binnen/Ie

'^jan de "Wonde uyt'gedruckt hebbende y hebbcnu ::^onder groote vyec7;ey he$

bloed gantfch uyt-gedrooghten af-geVeeght, Hydan , door mijn hulpe , en

gences-middel y verlicht T^jnde , heeft y de voet in mijn kwdcngekydhel"

bende , neder gelegen ende geruft. En Van dien dagh af, hcbbe ick en de

Lceuli> in de '^elve dennc , en Van de :;elve h(i gekeft. Want de befte en

^etfte leden der "^ilde dieren , die hy terjaght vingh , brocht hy mytot de

denne , die icky geen ^vyer hebbende y door de middagh-^onne gebraden

pijnde
y plach teeten, Maerdocnmy, ^yd' hy^ dat 'Wilde leven began

ti
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te 'verdrieten, de Leew^ ter jaght gegaen ^nde^ hehF kkde denne

'verlaten i ende by naer een ipegh "van drie dagen af-gekyd hebbende , ben

ick yan de Soldaetengefien endegehangen,ende uyt Afrijden naer Roomeny

bymijn Heeregebrachf.die heeft terfïonttelpege gebracht,dat ick, alsJchuU

digh van een hals-^aecke, de beeflen i^oitde over-gegeipen -eerden. En nu

bemerck ick ,
^eyd'hy , dat de^e Leeu'^ , ick van hem gefcbeyden , gelpan-

gen pijnde , my nu danckhaerheyd be'^ijfl van -^^el-daed en genezjnge^

Dit verhaelt Appion, dat Androclus %pudege%^eyd hebben: en 'ver^

klaert dat alle de^e dingen ge[chrey>en , en in eentafereelom-gedragenge^

tpeejï^jn : ende datdaerom,opallerlperi^ouck , Androclus losgelaten,

en van deflraffe beWijd is j en dat de Leeu'9P , door de[temmen des yolcks,

hem gegeipen is, Daernaer, T^yd hy, ^agen "^y Androclum en de

Leeulo , aen een dunne bandgebonden , door degantfche Stad , om de huy-

Jengaen : dat Androclus met geld begiftight , den Leeulv met bloemen

bejpreydy en datmen by-kans olper al z^eyde : Dez^e Leeuv^is de sveerd

rvan de menfche ; defe menfche is de ^enees-meefter ipan de Leeif^,

O wonderbare gefchiedenifle , en meer als menfchelicke

verwondcringe weerdigh! Maer wy zien hier, gelijck in

vele andere vremdigheyden , dat God de Heere, oock on-

der deHeydenen, door krachtige wonderen, zich zeiven

niet en heeft on-betuygt gelaten.En wat konnenwy,uyt de-

ze bemerkingCjanders zeggen^als dat vele menfchen verbeeft,

ja beneden debeeftengeftelt zijn , vele beeften vermenfcht,

jae boven de menfchen verheven zijn ? Niet en iflbrdat ons

God en de menfchen behagelicker maeckt, als de erken-

teniiTe der weldaden , en het bewijs van een danckbare

ziele. Deze begrijpt alle deughden, en vermeeftert alle

feylen: zoo dat zy on-gedragelick is met het vuyle tot der

kinderen des duyvels, diens eerfte en hooghfte lefle is , ^\'eeft

on-danck-baer.

I 3 En
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En ')ViItghy, Adams kindy met korte 'boorden "ketent

Hoc dat ondanckhaerbcyd met reden is verdoemt ?

En ^eghtgeen yloeckcn meer, en geeft geen ander beten

:

H ïsalge'zsyd , -wanneer ghj een ondanckbaernoemt»

Hoort, wat Sèneca 7eght, Erunt homidd^ytyranniyfuresyaduL

terïyraptores, facrilegi,prdditores : infraifta omniaingrataseji, nifi quod

ifta omnia ab ingrato animo fmtyfine quo Vix ullum magnumfacinus ac-

crmf. Wacht ghy de verduytfchinge? Daer^ulleny 2cyd hy,

moorders ^ijn, dmngelanden^ dieven, olperjpeelders, roolpers , hrchrjchen-

ders , ^verraders : een ondanckbaer menfche is beneden die alle. ten ^y men

^e^ge , dat die alle '^an een ondanckbaer menjche ontffacn ,
ponder 'Sfien

qualick (zonder qualick) eenigh groot jchelm-fluck op-gevrajjèn is.

Danckbaerheyd is het byzonderfte , ick zegge het eenige

deel der gehoorzaemheyd, die God van onze handen ey fcht.

C hriftus hielt hem zclvenvoldaen, doen de Samaritacn, dien

hy van melaetsheyd gereynigt hadde, voor zijne voeten viel,

hem danckende. Maerhybethoontoockde duyvelfchcon-

danckbaerheyd van de andere negen, dienieten vcrweer-

dighden, met een enckel woord , dien grooten genees-mee-

ftcr te erkennen. Zijn daer, zeyd hy^geene gevonden yredcr-keeren^

de y om Gode eere tegeveny dande\e ^remdeünib ? en ^!Jnder niet tbiene

gerepigk? -^aevzjjn dan de negend Een ernftigh verwijt, en drou-

vigh mede-lijden van zulck een geflagen ondanckbaerheyd,

die onder velebeeften nieten zoude gevonden werden. De
kinderen Ifracls,gelijck zy op andere tijden , dit pcftigh ver-

gift in hare herten ingctrocken hadden ^ zoo hebben zy oock,

in tegen-deel , die lieflx:licke lucht der danckbaerheyd in*

gelaten, en God de Heere, als een aen-gcnaem reuck-werck,

toe-'p^ezonden. Ziet, als zy van dat on-lijdelick jock,uyt

die Ègiptifchc ftcen-hovens j bevrijd waren, en door het

mid-
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midden der wateren , dwers door die dorre woeflijne , door
on-eyndelicke wonderen, in dat langh-beloofde land ge-

kommen waren, hebben zy, zonder eenigh uyt-ftel, God
den HeerejeengodvruchHgen lof-zang gezongen, die ha-

ren Icyds-man Mofcs ,met eenhemelfche vierigheyd , korts

tevooren gedicht hadde. Hier in heeft zich oock die Jef-

feaenfche held, die hemelfche firijder, kloeck-vaerdigh

gedragen: want wanneer hy wel verdiendelick het heele

geflachte Saulis vyandelick vervolgde, heeft hyJonathan,
door wiens hulpe ende raed hy menighmael behouden was,

danckbaerlick gefpaert, en onder zijne gunftelingen, en
heymelicke min-genooten toe-gelaten. Hier mede wert
beveftight het zeggen van P l i n i u s: Vtfaba ^ lupmm non

exhaum ,Jedftercorat agrum , in quo alitur: ka gratus melicrem reddit

fortunam ejus, a quo hmeficio adjuloatur^ i5f refert , quod accepit, Ver-

ftaethet: Gelijck de boonen en whenden achr niet uyt enputten
y

maermeften: ^oo ^verbetert een danckhaer menjch de gelegentheyi des

genen , daer Ipan hy met loeldaed is geholpen ge-^^eefl : en geeft ^oo li^eder^

dat hy ontfangen heeft, DeHeydenen,die de danckbaerheyd,

met reden,tot derechtveerdigheyd,als tothaerge{lacIite,gre-

brocht hebben, en hebben geen deugt zoo hooge, noch oock
zoonoodzaeckelick geacht. Hare boecken zijnbezaeyt, en

op-gepropt met groote hoopen van haren lof; diens geheu-

geniffe zy noy t en hebben willen laten verouderen.

Immemor illorum yejlri non immemorunquam >

G^iijmalafoHicitènoflraklpatis , ero.

Semperinohüta repetamtua munera mente.

Et mea me tellusjentiet ejfe tmm.

Zoo zoude deMinne-meeftcr in onze tale, doch met een

2oeter tonge
,
gefproken hebben:

l^Ojt
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I^cyt yil icky lie^e ^riendy dijm ongedachtigh "^e^en ,

Die al ons on-geïuck ^orgt^iildeiick verlicht,

lek ^al in mijngemoed ur;o '^ddaed altijds le^eny

En de^ieaerd' T^al^cny dat ick u hen 'verplicht.

Maerdiebclufl:zyt5dcn heclendraedvandit klouwente

ont-winden , die gae by Senecam^cii putte uyt de borne

van die wijze ziele de heele gelcgentheyd van deze zaccke.

Doch even-wel en ont-houd ickmy niet eenige zijner vvo o r-

den hier te vertalen uyt eenen brief, dien hy aen Luc i l ium
fchrijft. Een ivijs man ^al alles by hem ^ehen o^cr--\\>egen , hoe ^eel

hy entfangen heeft , yan "^ien , ypanneer , ypaer , op yoat ivijfe. Derhal-

Ipen loochenen wj, dat yemand kan danck loeder-gelpen , ah een ^Vfjs man.

Vat ^ekerlick > ^eggh' ick , komt de rechtn^eerdighcyd toe , een ydcr het

^ijne tegeyen ; de il^eldaed danck; het on-gelijck gelijckejlraffey of^kcr

quaden danck. Alle danckhare en-^etennietgenocgbecn^cldaedJchuU

digh te 7:jjn, Want dat en ipermagh niet een die on^yoorfichtig , die rowscy

en uyt het gepeupel is, Hy en ^eet niet hoe ^eelhy uoor ujchuldigh is.

Een iVijs man is bekent ^ hoe yeelekk dinck moetgefchat "berden : '^ant

een d^Vacs , hoe-lïyelhy Van goede '^ille is ^ geeft ofminder '^eder , ah hy

behoort , ofniet op ^ulck een tijd ofplaetzs j als hy behoort : hygiet u)t
,

en li^erpt 'iï^egh , dat hy behoorde loeder te geven. Kicmand en km dan

danck lt>eder-gey>en , als de loijfe : macr de dlc>aes is danckhaer , nacr dat

hy li->eety of gelijckhykan. de ivetenfcbap ont-hrccch hem meervals de

linlle. De ^^ij^c zjxl alles onder malkander "vergclijckcn , ofyets grooter

ofminder 7;jy hoe loelhet ^ehe^, fvan tijdy^anplaetfe , 'ijan oor-

T^accke, lek ben danckbacry niet op dat een ander my te geerender yet

doen ^oude y door een yoor-daed rcr^ycekt :^ijfnie, macr op dat iekeen

gantfch geneugelicke ^aecke doen^i^oudc, Laet ons dangeloorcn , darter

niet eerlieker en is , als een danckhaer gemoed. Dat gullen allefiedcn

,

alle yolckeren uyt Barbarifche landen roepen, Zy gullen alle mt eenen

mond
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ntond beipefligeny dat-men de i(>eLii>erdiende moet danckhaerhe^i bci^ij^

^en : hier in is het on-ftemmigh n:;oIck een-fiemmigh.

Schout dan on-danckbaerheyd meer ah een boo^eflange^

Of'heimeer als een hondy ^an dulhcydheel'venoocd,

Die hieraan isge'^onty blijft eeul^igh in deesprange^

Dat hy ^an God en menfch gehactet le'pen moer.

Ghewiffclick de on-danckbaerheyd is als een fcherpc

Noordc wind , die de wateren van Godes liefde op-drooght,

en door een bijtfige lucht de menfchen van haer jaeght. Met
watleelickerfmette konde Aristoteles beklad wer-

den, als dat hy van zijn Meefter Plato, een on-danck-

baer muyl-ezel is genoemt geweeft? De Veulen groot ge-

worden zijnde fmijten van achter, zonder onder-fcheyd

,

moeders en andere beeften : zoo verknaegdeditgrootevat

der wijsheyd(in dezen een af-grond van bittere dwaesheyd)

het geruchte en de daed van zijns Meefters hooge weten-

fchappen , die hy meynde te zeer zijn licht en dagh te bene-

men. Alzoo werdender vele gevonden , die als zy , met ge-

leende fchouders 5 tot eenige hooghcyd geklommen zijn,

t'eenemael vergeten de hulpe en den dienft dergcner, die

haer tot een ladder geftreckt hebben : ja menighmael de zel-

ve uyt de zale werpen
,
gelijck-raen zeght , die haer t'ande-

re tijden , te peerde gheholpen hebben. Die gene , die T^on-

der andere boosheyd niet en erkent deloddaed , is on-^aende ; die- 7;^

y)ergeetyis eenez^el-ydie-^ibedecktyboos-aerdigh', en noch ergery die-^ie

loochent : maer degenediequaedbejaeghty aen die gene ylpan loiens hand

hy Ipcel '^>eUdaden heeft ontfangen , is ergerdan een duyloel. 't Is een mis^

daed , 't is een boosheyd , *t is een onlpetenheyd , en een '^00 groy>e e^elheyd

datfy niet en kan ont-moeten ^00 ge-^eldige en weedejlraffe , als ^yw/
rverdient heeft.

K Maer
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Maerzulckeon-danckbaerheyd, die ovcralgezacyt ,en

gelijck met volle fchootcn geftort is, en moet daerommc

niet de Godvruchtige zielen af-keeren,om minder zich Go-

de enhaerzelven gelijck te ftcllcn. Overdcnck dczcreden:

Beneficia in vulgus cum largiri inflitueriSy

Perdendafmt multa , utfemelponas bene.

Die geenLatijn cnkonnen, zullen haer hie r mede behelpen

:

Wiltghy een goede naem 'van mildigheyd l[>erk}.e?:cn^

En ^angoed'dadighcyd ontfangenrechtelpretighd:

Ghy moet als nu en dan ipeel'^el-doens eerft Verliepen,

Op datghy die eens '^d , en '^^erdïgh leggen meught.

En noch en zeght dit gedicht niet al de waerheyd. Want
ick zegge, dat geene weldaden, (die zulcken naem met rech-

te voeren) verloren of wcgh-geworpen werden Een wel-

daed is haer eygen loon, en moet alleenelick om haer eygen

zelfswillegedaen werden. Die belooninge verwacht, heeft

de wel-daetterftont verloren 5 alzoohygeen rechte deugd,

maerfchendigewoecker heeft willen plegen.

I
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EMBLEMATA

Schreeuw, indenood , naer s'hemcls brood.

WAt onruft engequd i'ü^at :siorgh\ ^at7noeyt\ ^af

braecken!

Het kind, datfchreyt enfchreeu<=)yt^ om hy de borft te naken.

De moeder leggetaen ,• de 'vaderz.ingt enfufi^

En ^vandelt langhji de ^vloer , tot dat het kintje rujl.

Wanneer ^vy oock^ des nachts
^
gedruckt met z^iel-dorjl

<)Voeleny' (voelen:

God^ooght ons met z^ijn ^voordy Zjijn gunfl <^yhaefl ge-

Hy neemt ons op de hand, en zjngt een 'vroltck hedy

Het leven van de dood^ den doodvan alverdriet.

K z Uyt-
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Uyt'legginge.

,.uD/^Yt alle voor-vallen, Godvruchtige bedenckingen.

fe?;^i| Het eerflc acn-zicht van dit zinne-becld, fchijnt

©.è zoctigheyd cngelagh te beloven. Maer zoo doet
^*^^ het oock ; doch voor die gene , die geen ander aen-

zichthcbben , als om fpotterye te verv^ecken , of te voeden,

lek zegget elders, en het komt hier weder te paffe: IVieMeckt

is , dac hy 'Aoch he'vkckt -^crde, Maer gaczoo tewcrck in vrolic-

ke gcfelfchappcn , en zie watu zal ont-mocten. lek weet

datter veel verhemelde zielenden Goddelicke vcrftanden,

onder de Joffrouwen ,
gevonden werden, die niet alleen

haergelid, nevens de Jong-mans , en mogen houden, maer

oock vry wel de pertizaene dragen: doch (om ons gedachte

niette vieren, dat in allen deele den prijs van on-gefchickt-

heydwegh-dracgt)zulcke werden-der oock gezien, die de

ftoffe , en de grarafchap , in dit volgende gedicht
,
gcftort

hebben.

Hoe magh*t komenJoffroWïV macgt^

Datghy u zs)o zser behaeght,

By eeriy die een VenuS'-'^icht

Jsliet als "vttyle ranckenflicht:

Bj eeriy diegantjch orjbefuyfly

Deiir'tgc^eljchap kopt en rujflj

Die geen ander kout uyt-gicty

Als 'van ^t how^elickgeniet

y

Of^ich dertclick te ^ocn

Met een mond)ja tongh-gez^ocn ?

Daerghy die^ met alzjjn kracbty

Naerdes hemels raden tracht,

En de tijdelickgenucht

Pooght te mengen met de 'vrticht

Van des Heeren 'vrces en ^Yf,

Houdvoor een onnoo\cljlct

:

Voor '^nen, dat ghyftuer en doofy

Zit en noemt hem Pbilofoof;

Dienghy , als een mcnfd-'verdriety

Niet alsjchjuder-^leejch en biet,

Maer tot onze \vebbe. Zoo wie hicrfmaken wiltdccerftc-

lingenvandienon-cyndclicken oogfl: der vreugden, die na

deze
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de2e tijdelicke verdcrfFeniffc , van des hemels gunficlingen,

zal gemaeyt werden, die moet, by tyds,met roepen en zuch-

ten den hemel door-breken , en alzoo den wegh met tranen

af-waffchenj om een reyne ziele daer boven te zenden. Za-

Iigh2itftgly,diem'9peent, iQantghyJultlacchen^zc'^t de erf-gcnaem

vandeAlheyd.

Wel^aligh is de menfch^ die, in dit dalder tranen,

Met tranen Tjch deur-'^eeckt, met zuchten ^ich rerbreeckt.

Die op-gevceckt nyan ^ond' , izjjn zjelter deugd laet manen.

Wiens bedde,fladigh nat, loan tranen 'vloeyt en leeckt \

Wel^aligh is de menjch , wnsjpijs^ by nacht en dagen,

Een bad ter tranen is, in de^e ballings aerd'

!

Die in zjjn eygen ^elfdaer olper heeft mis-hagen.

Om dat hy noch 'zjjn land, door ïefum , niet is 'i^aerd.

Wel ^aligh is de menfch, die, doorgeduerigh klagen,

Be'^atert ^lel en lijf, in dit ellendigh dal !

Wat hoefthyom te ^ien, "Scat -^pilt hy 'zjjn 'verflagen ?

De rechte ^ijde-ypohan 't Lam hem droogen ^aL

Droogejen verbrande landen brengen doornen en diftelen

voort, voeden oock ferpenten en allerley vergiftige en fcha-

delicke gedierten : geenbeter vruchten en zal oock de acker

onzer zielen voort-brengen, zoowy den zeiven niet en be-

vochtigen met de wateren , die , door eenbenauw t gemoed,

uy t de oogen gcdruckt werden. Alle ^vleefch vpas "perdorven, ge-

tuygcn de heylige letteren. Wat raed , wat bate werthier
toe gevonden ? de Heere zcnt de wateren des zond-vloeds,

en reynigt alzoo de aerde van hare vuyligheyd. Alzoo en

konncn wy oock van de wrottc onreynigheyd der zonden
niet verloft werden, ten zy wyalle defluyzen onzer zielen

open ftellen , en wegh fpoelen, met een fterckcftroom , al

K 3
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wat ons vcrduyftert, en on-bcquaem maeckt, om God te

zien. Efauw bitterlickweenende, beweegde zijnen vader

zijnen zegen aenhem te geven : hem wiert toe-gezeght , dat

hy em "vette l)poomn^e zpude hebben op der aerden , ende den daulo des

hemelsyjan boren. Wyoockinfgelijcks zullen Gods zegen ver-

werven 5 ZOO wy met zuchten enfchreyentothemnaerde-

ren. Geenaerdfchcwooninge en hebbenwy te verwachten^

mzcrdit'^etenli'yy is't dat ons aerdjche hnysdez^s tabernakels gebro^

ken yperty ^oo hebben ly een tlmmeringe "v'an Gode , namelkk een huysy

dat ponder handen gemaeckt , ende eeumgh is in de hemelen. Doch de

wegh , die ons hier toe leydet , moet geftadigh befproey

t

werden met het water van een gefmolten ende gebroken

herte, op dat het ftof der zonden ons het gezichte niet en

verbijftere , of, door zijn fcherpheyd , uyt en bijte. Want ge-

lijck het regenachtigh weder zeer tegen is den genen , die

een ftad bevechten, of belegeren willen, alfoo zijn de tra-

nen tegen dien genen die rcntomons gaetals eenbriefchcn-

de leeuw , zoeckende wien hy verflinde. Geluckige tranen ,

zeght B E R N A R D u s, dïede goedertieren handen des Scheppers ?;«/-

ten af-lpijfchen ; en geluckr^alige oogen , die gekomen hebben daerin te

fmelteuy Helder dan verheven te leerden tot hooioeerdye , dan alk hoog-

keyd te ^en , dan de gierigheyden dertelheyd te dienen

!

EjJqiMdamfiere zfoltfptas*

Expletur lachrymis , egeriturque dolor.

Dit meent de Poet:

Eet is een foorf ^an nureughd^ te "Reenen , met geduld :

Want droefbeyd '^ert hier door y>erdre'ï>en en ^erlpult.

Dit gefchiet door natuerlicke oorzaken : wanneer de oo-
gen uyt-gcputvan vochtigheyd^endeherflensgelijckuyt-

gedamptjgeen ftoffe meer en hebben,om deze vloed te onder-

hou-
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houden: waer door het hoofd verlicht, en hethcrte ontlaft

van fware dompen, die het zelve druckenjbegintjmet hulpe

van den tijd , die alles flijt , te verluchtigen , en vlijtig te wer-
den. Zoo dit elders gefpeurt wert, zoo wert het voorncmc-
lick bevonden , waanneer v^y gewaffchen in boet-tranen , ons

2elven voorGod dcHeere neder-ftorten^en beklagen ,datwy
zijne Goddelicke majefteyt , in den hooghften trap

, gequetft

hebben 5begeerende,met een oprechte droefheyd over onze

zonden, door ' t bloed des Lams, daer van gereynigt , en alzoo

methem verzoent te wezen. Daer is geen twijfFel aen, zoo de
droefheyd met ons te bedde gaet, de vreugt en blijdfchap zal

met ons op-ftaen. De zonne der gerechtigheyd , Icfus Chri-

ftus, zal boven de kimmen onzer zielen des morgens op-drij-

ven, en ons beftralende met een Goddelicke hitte, de mifl: en

nevelachtige fwarigheyd , die ons noch op het herte legt , tot

niet doen verdwijnen. Dan bevinden wy ons zelven in die

voor-feefte des hemels , en proeven de voor-fmakc van dien

nieuwen wijn , die hier na-maels met volle bekers zal ge-

droncken werden : dan fchijnenwy gelijck opgetogen.

Gluppyoceres ahierepii, quaque integer olim

Aufon. Raptus qmdrijugo penetratfuper Mhera curm

Elias , êffolido cum corporepu'ï>ius Enoch,

Dan fchijnen wy , zegg' ick
,
geftelt te zijn , daer Paulus din-

gen hoorde , die niet verzeggelick en waren

:

Ahoaer datgroote^okk , diegoddelicke helden ^

Ahpaer een 'vier-gejpan den 'vorft Eliamfielden

:

Waer Enoch langh yoor hem, yerf bo'pen on^e lucht ,

"Met lichaem noch vereent, genomen heeft de ^vlucht.

De godvruchtigc,zegt ergens cen,zijn gelijck de micren,die

ecrft moede,en dan blijde zijn : maer de godloozc ,
gelijck de

^
fta-
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ftapelsjoffprinck-hanciijdie ecrfl: zingen, en dan drocveen

bekommert zijn. Doen Socrates van de boeyen en y-

zersontlaft wasjdaerhy lange was in-gefloien geweeft^voel-

de hy, ick en weet wat leckernye in dat keteiachtigh ge-

jeuckfel , dat hem de nepe ende fwaerte in zijn beenen ver-

oorzaekt hadde. Alzoo gevoelen wy een levendiger vreugd,

en die aen de ziele klemt, wanneer wy ons door tranen ver-

licht vinden vanhetfwarepack der zonden, dat ons geernc

in de helle dubben zoude. Devleefchelickeblijdfchap ver-

teert den menfche, gelijck het licht dekeerffe : hy wert daer

deur ,
gelijck een vifch aen den geaefden angel j als een vogel

in het net : de befte fchepfelen Godes gedijden hem tot mid-

delen van eenzeker verdoemeniffe. Hebt hier al de vreugd

des werelds , en die op-getrocken in haren hooghften toon

,

ghy zult bevinden , t'eynde rekeninge, dat zy niet anders als

een korte ydelheyd en is. Het is on-mogclick , daer God niet

en is dat daer ware blijdfchapzy. Hamanverheughde en ver-

verblijde zich in de groote gemeenfchap , die hy met de Ko-
ninck Afliierus hadde ^ en met namen, doen hy hem zelven

voor-ftelde, alleen weerdighbevonden te werden, om, ne-

vens denKoninck, de Koninginne te vergefelfchappen:

maer ditwas het naefte voor-fpel van zijn fchandelickc val

,

en uytterlicke uytroeyinge. Abfalon verheugde zich in

fijn hayr , dat daer naer dcftrop wiert van zijn verworginge.

De philiftijnen verheugden zich over den blinden Samfon,

de zichtbare oorzake van haer onder-gang en verderfFeniffc.

Maer die daer om-helzen de grond-vaftevrcuchd, die fcheu-

te cnwortcl heeft, vervelen en ftincken dieoogen-blickige

wel-luften, die in een rechtfchapen ziele gemeenelik ver-

wecken een af-keer en vermoeyinge van dit tegenwoordige

Ieven.

n
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Vt mejfis habetfolicittm lenta cohnunty

Qufm torquet inanemfamisimpemsprocaasy

isloftiquediem turhidus affuitprecandoy

Vota increpitans irrita : folejque morantes

:

Sic defiderium moracrmatibm urity

Cui ^itr€ ijïafameliupigra temporajordenty

EtJ^esfaturifecul^pofjuierecceli.

Dat is:

Gelijck een tragen ooghfly die lang vertoeft te rijpen

,

Den acker-man ont-fielt, engroote ^orgh' ipergaert
j

By^onder als de tocht T^jn maegh* begint te nypen

Die door eengierige hitf Dan honger -^ert gehaert

:

Bygantjch ^crhjemt 'van herty beroert in al 7(ijn Tinnen

y

I<laeyty door ^eelbiddens kracht , den nachten dagh by een,

De ^on jchijnt hem te lang ^ijn tegen-Hen te minnen,

En dat hy God beloofty bejchelt hy met gelvcen ,•

Zoo brant een langh ipertoef, metjmerteny ons iperlangen^

Diedez^e luye eeur^y ipolhongersygantjch verdeelt
j

Wanneer "^cy met een hoop' des hemels ^ijn beyangeny

Die ^an ^ich zchen 'voU ons oock Ver^adingh' teelt.

Want, om recht te fpreken, wat is dezewereld ?hy en mi-

fte niet, die-ze noemde een tooneel van allerley on-geval, en

een vertrek van alle quaed Daer en is niet ter wereld,dat ons

naeckter af-beeldden fchuymigen Oceaen, volvan buyen

en tempeeften , als deze wereld. De zee en heeft noy t meer

fchip-brakeveroorzaeckt, als de wereld ziel-brake, en ver-

docmeniffc vanmenfchen. De zee en heeft niet meer bewe-

gingc, als de wereld onrufte. Daer en zijn zoo veel klippen en

bancken niet in de zee, alffergevaerenon-gcluck inde we-
reld is. IsocRATES placht te zeggen van zijn ftad van Athe-

nen, dat-ze fraey en fchoon was,om daer in te wandelen, en

L deur
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deur te gaen ; maer dat-ze ten uytterftcn zorgelick was , om
daerte woonen. Dit magh oock van de wereld gezegt wer-

den, 't Is een groote ftad , die fraey en bequaetn is voor eenen

deur-gang , maer daer vry wel zorge te dragen is5om geen ta-

bernakels te maken. Daer in wy moeten verkeeren
,
gelijck

Tacob in Mefopotamien , dienende in hethuys Labans : niet

om daer eeuwelick te blijven, maerom naerduyzend moey-

ten enon-gcmacken^naer ons Vader-land te treckcn.

Wanneer nu een herboren ziele, door het wind-aes van

Godes geeft op-getogen zijnde 5 by haer zelven gaet over-

flaen^hoe acrd en nagel-vaft zy acn deze wereld geweeft is^en

noch ten grooten deele gehecht blijft , en datzy daer de kud-

de Labans , ick meene de wel-luften dezes werelds, met de

wereldlingen gedient heeft, heeft zy dan geenbreede ftoffe

genoeg,om in tranen uyt te berften, en den hemel met zuch-

ten en gebeden te vermoeyen ? Maer dien oock den aerd van

deze droefheyd bekent is, en zal de zelve niet fchouwen,

nochzoecken teont-duyken,alsvyandigen af-breuckigvan

demenfchelickenatuere,maerzalmetvoor-raed,en wel be-

reydezinnen,zichuyt-druckelick daer toe ftellenjwetende,

dat zulcke drotfjcyd, die naer God is , eenoK-beroulvelichbeterin^e ter

^ali^he^duyt^-^verckt. Endatnietalleen^maerzulcke droefheyd

beho orde zelve gezocht te werden ,om haer eygcn zelfs wil-

le.Die haer tonge,en gehemelte niet te zeerbedorven en heb-

ben, door de moere en gift dezes werelds , mogen van haer

fmake oordeelen.Want die hemelfche droefheyd is menigh-

macl zoo onder-fneden , en gemengt met die altoos-nieuwc

wijn van Godes gunftecndebarmhertigheyd, dat wy,gelijck
een zycnde pot,die,doorde hitte des viers,zijn water niet vat-

ten en kan,van hemelfche blijdfchap,ecn beke van hecte tra-

nen,deur de oogen,uyt-werpen. Het rechte vloed-water van

de
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de lordaen , die de melaetfche Naamans van haer on-reynig-

heyd kan genezen,en een gave ziele denHeere toe-bereyden.

Dezeoeffeninge,gelijckzycegeenentijde,ontijdighende

onbequaem is, zoo fchijnt zy , by nachte , veel ernftelicker en

bedachtelicker gepleegt te werden. De fchiick en de ftilte

des nachts, gelijck zy onsw ijzer maeckt, naer het zeggen van

de wijze , zoo fchijnt zy oock meer godvruchtighcyd toe te

bringen. Vele menfchen beklagen zich, dat zy, des nachts,

vele uren zonder flaep , met groote onrufte verliezen. Maer
wat tijd-verlies kan by die gevonden werden, die zich by
haerzclven,enbyGod vindenPDic altoos een zee van zonden

inhaer zeiven konnen zien, die zy met een ware boetveer-

digheyd konnen uyt-droogen. Dien nimmermeer Gods
vriendelicke tegenwoordigheyd ont-breken en kan, als zy

haer zelven niet en ontbreken. Die God , by maniere van

fpreken ,uyt den hemel op haer bedde konnen doen neder-

dalenjals zy in haer zelven neder-dalen, om hem te zoecken.

In teora, tibivacms uterisnegotiisy

Plenufquedeo. Temporis baud qu^re recejfus^

Omne tihimum tempus erit, Ccctera defint :

Nöw ipfiim deerit. Ca^c ie prodere rebus

:

NondeeJJefatefl. Animumcolligens'vagantemy

Tecum hahita^ j^atiareper amhulacra cordis.

Ita coslum tibi tute, ita te Deum ^idcbis.

Datis:
'

^idin u :^ehen, lee*ghin ander inerck bezijden,

Vvlhemels, voHan God. Zomkgeen vertreck van tijden.

t^lule tijd is voor u. Als alle dinck ontbreeckty

De tijdont-hreeckt u noyt j hoe dat hy loop cflccckt.

Ver^raedu doorgeen dinck igenough is '/ niet Cont-brcken.

Woon met u nelf: -vcrgaer «> r/r/ , :>oo "^ijtgeleeken.

Beur Ti;a,ndelheclH hert"* , deur z,ouck haer invighjlot

Zoo yult qhy zien u Tclfeen hemel^ ja een God,
^ " ^ Li EM-
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EMBLEMATA
XI.

De menfchvintbaet, in anders quaed.

Fr, van dit helfchgej^uys ! die met een hitter nijden^

De deughdj de eer en lof^ moed-mlligh gaen hez^ijden^

En hechten z^ich aen quaed^ datjemandonverhoet^

Ofz^elden heeftgedaen^ ofmet beromv en boet.

Een rechten Egels aerdy die't vuyle bloedaf-trecken^

Eny met ons quade zjuchty haergierigh veluyt-recken

:

Die aen ons vleefchgelejty daer blijven aen verklijly

Tot dat haer lange dorft met volhejdisgejltji.

Uyt-*



XJyt-leggtnge.

S wonder, hoe vernufdghdemenfcheïs, omzijn
kleyne deughdekens , met de groote elle uyt te

meten, en zijn grove feylcnzoo konftelick te ver-

wen , dat-ze by velen lichtelick , als gekeurde ze-

den werden aen-gezien. Weynige werden met haer eygen

wezen, vele met bcdriegelicke mom-aen-zichten bevonden.

Zoo fpeelt een yegelick den roflSaen met zijn eygen delven,

en vertoont een bloemigh, wel-gevleefcht gelaet, daerdc

vuylc mieren in zijn gebeente fteken , en allengskens zijn

mergh, en ecrft-gcboortigh zap uyt-zuygen. Hoe dick-wils

werden wy bedrogen in ons oordeel, wanneerwyonzcoo-
gen werpen ophet uytterlick gezicht van die on-reyne poc-

keniers , endiehalfgefletenmerrien , die haer lichaem den

mcnfchen, haer ziele den duyvel te koopeftellen! macrhoe
menigh-mael dick-wilder zijn wy uyt-geftreken , als wy on-

zenazem, en ftemme geven , over de geftalte van het inner

-

lick deel der menfchen , daer van de Schriftuere zeght , dat

voort-kommen boo?^e gedachten y moord yO'per-Jpely hoererycydic'vcrje^

fvai/che getuygemjferiy lafleringen ! Wel met reden, zeght de Geeft

des hemels: Hethertedesmenfches is een /nood en door-trapt dingh

:

"ï^ie kan het door-gronden , als hy alleen , voor wiens oogen , alle

dingen des werelds naeckt ende bloot ftaen ?

Deze fwackheyd des oordeels , is t'eenemael vergcvelick,.

alzoowy de zelve van onze geboorte mede-bringen. Struy-

kelen , fchemelen, veranderen , blind zijn inon-zienelicke

zaken , zijn deze natuere zoo eygen , als zy den Auteur van

dezelve vrcmd, en van zijn wezen verfchcyden zijn. Maer
wie kan dat verfchoonen , dat wy onze wctenfchap belie-

gen, en ons eygen oordeel tcgen-gaen, wanneer wy kon-

L 3 den



den de dcughd van onzen even-naeften licht geven, en zijn

cere haer fchuldige eere doen ?

^t Is een i^eer bedroe/de ^iaecky

Dat een yederjieeckt den draeck,

Dat eenyeder lacht engrijft.

Met hetgeen de hemelprijjl,

Maer *t is oock niet minder quaedj

Dateennijdigh tongh ipcr^raed,

Dat een boos gemoed ont-Jleelt,

En gelijck een rooioer keelt

y

Al het leyen 'van de deughdy

Alde eerey alde 'vreughdy

Die een deughdfaem man ofvrou,

Vythet "^el-doen trecken s^ou.

Een neus-w^ljze veel-doenigheyd vervoert ons gemcene-

lick, om eens anders gelegentheydop tezoecken:nietom

ons voordeel daer mede te doen, en de vrcmde deughdin

onze eygene te keeren , ofde feylen te beteren , en van ons

tewecrenjmaeropdatwyftofFc hadden voor een vergifti-

ge tonge , en vocdfel voor kittel-booze ooren.

Die yan een bittergaU ofjcherpe ^uchtgejlekeny

Volnijd, roljeloer^ ,
gaen anderHen gebreken,

Her-kaw^en in den mond, en met een kortgekuch

Van een ^eripuylde loos\fteeds braecken achter rugh.

In fomma^onsen quelt geen zieckte zoo zeer, als dege-

2onthevd van onzen even-menfche: de gezondheyd zegg'

ick van een recht-fchapen ziele , die geen ander gemerck

en heeft, als de voldoeninge van een goede gewiflc, en de

betrachtinge dereynden , daer toe zy vanGoddeHeere ge-

fchapenis. Macrhapert-er dan yet in het minfte, de tuyn

light tcrftont open, men dringht daer van alle kanten in,

niet om de reten te ftoppen, macr om verder afte breken,

en het goed geruchte zoo doodelick te wonden , dattcr niet

anders oyer en blijft , als tot de Celle-broers te zenden.

Bier
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Hierin is^tgrootflon-heylder menjchenmeeflgelegen ^

Dat \v alüjds iDan buys,/iaegh ^ijn op anders ^egen:

Hetjchljnty dat^y quanfuys met ander ^ijnbelacrjy

En niemand is bereyd , om in T^ch T^elftegaen.

De regel van rechten zegt uyt-druckelick : /;y^«/i«/V^ i^o«-

'der fchult , die^ich bemoeyt in ^ahn , die hem niet toêen kommen. Wat
willen wy dan wroeten in eens anders mis-put , dacr wy
t'huys 5 tot de ooren toe, in de modder fteken? Onzen eygen

hof is vol on-kruyd van booze gedachten , vol fteenen van

verkeerde begeerten, vol gruys van wereldfche tochten^uyt-

gemergelt van alle hemelfche vettigheyd, on-betuynt van

alle zedigheyd, ende Godvruchtigheyd. En noch willen

wy de bequame fpelen, en de deughdfame maken , en dat

noch op de kollen en fchade van eens anders ccre. Gewifle-

lick 5 hebben wy zulcke uyt-puylende oogen , diens ftralen

altijds fchicten op het leven , en het wercken van andere

menfchen, laet ons dan die partijdige een-zijdigheyd af-leg-

gcn 5 en zoo wel eens anders deughd, en lofFelicke daden

,

verwonderen 5 en behoorlicke eere geven, als wy zijne fey-

len wetentebegrooten5endehem5 bovenzijne verdienden,

verfoeyelick en hatelick maken.

Men vint menfchen, die inhaerherflensnietverdonwen

enkonnen , dat Ty (volgens de woorden van onze eerfte leer-

beginfclen) geney^ht 7(ijny God, ende onfen e'^en-naeften te haten.

Macromnu vanGodniettefpreken^ickhoudet voor een

makeloofe blindheyd , die de mïddaghfche klaerheyd uyc

de wereld bant , zoo wie hier van geen onder-vindingh en

heeft. Ia, dat meer is, hoe naerder zich yemand by God
vint, hoe naerder hy den haet,en de af-ganfte van de natuer-

licke menfchen is. De befte dingen werden verkeert tot oor-

zaeckcn van de quaedftegcnegentheyden. Dacrom zcyde

de
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de zelf-waerheyd •• Ghy zult gehaet ^jn Ipan alk menfchen , otn mijns

naems ^ïlie. En wat willen wy ons zelven hier over in pijne

{lellen? vijf duyzend jaren aen een volgende, hebben dat

den anderen verkondight. De derde menfche van de wxreld

konde in plaetfe van alle bewijs zijn: Cain hatcde zijnen

broeder, en floegh hem dood: en waerom dood hy hem?

om dar 'z^n^: i^erchn boos, en ^ijns broeders goed loaren, Merck , dat

deughd, de on-deughd baert •, en dat, gelijck dewaerheyd de

moeder is van haet, oock alle godvruchtige wercken nijd,

en af-gunfte voort-brengen. Zoo me quaed doed , zeght Go-
des bonck , die haet het licht , ende en komt tot den lichte niet : de re-

den werterby-gevougt , op dat ^^ne^ercken niet beflraft en 'kier-

den. Alle goede wercken zijn een ftil verwijt , aen de boos-

doenders,en kinderen dezeswerelds5waerdoor zy van haer

leven over-tuygt,en gelijck met een fcherpe roede, gegeef-

felt werden. Hier door wert menigh-mael de gewifle^dle

geruftelick in flape lagh, fchielick , en niethortigefpron-

gcn,wacker-gemaeckt jde doovegevoel-loosheyd , tot het

leven
,
geprickelt^ en alzoo de geheele menfche , in fchric-

kel ick alarm geftelt. Dit haet de menfche van natuere, diens

oppcrfi:cgoed,inrufl:e, en onveranderlicke wel-lufi:
,
gele-

gen is. Zoo was de Leyds-man , en de uyt-wercker onzer

zaligheyd, vandewereld gehaet, om dathy betujghde , zoo

inct daedcn , als met woorden , dat hare H^crchn boos '^aren.

Macr watftaet haereyndelick te verwachten, als den vloek

des genen, wiens kinderen zy zoo hatelickvervloeckt heb-

ben ? De Hcere ^al jlacn de lendenen der gene , die hem tegen LeVi
'

rucrkffen , en der gene , die hem h.iten , dar ^v hacmiet op en richten,

Hoe dus dan? hoor uwen name fpellen, en leerde groot-

heyd van deze zonde kennen. Zoo ^icTJjncn broeder haet ^ die is

em dood'jkger: ende geen dood-jlager en heeft het /even in ^ich blipende.

M-aer
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Maer hier ont-moeten my de vernuftige lafteraers , dieha-

ren haet met een aerdigh kleed van liefde tot de waerhey t, en
mede-lijden tot den perfoon, weten tebedecken. Iffer ye-

mant,xullen zy wel zeggen,die zich niet gefchaemt en heeft,

ditoftedat te bedrijven 5 waerom zoud' ick my ont-zien hec

zelve te verhalen ? is het on-geoorloft geweeft te doen
,

' t en
is daeromniet on-geoorloft te zeggen. Maer weet ghy niet,

6 ydel menfche 5 dat de liefde ^elez^onden bedech? dat de feylen

niet en mogen verhaelt werden , als tot ftichtinge van de
hoorders^en verbeteringe des zondaers?zie doch eens, ofdit

het vv^it , ofdit het voor-werp van uwe rugh-bijtige propoo-
ftenis.Neen voor-zeker,haet ennijtzijn dezulpher-priemen,

dieuweferpentfchetongeaen-fteken, niet tot verwarminge
der liefde, maer om den name van uwen Even-naeften te

brand-tekenèn, en alle zijnen arbeyd vruchteloos te maken.
Alzoo is dat groote licht van Geneven menigh-mael beje-

gent geweeft in zijnen trouwen dienft. Hy hadde, gelijck het

fchijntjinzijneerftejaren, deongeregeltheydvanzijn vlee-

fchelicke tochten te veel ruymte en fpelens gegeven : en, dat

hemde meefterwarigheydmaeckte,de zelve dagh gegeven,

door den druck. Dit moeftehem altijdvoor defchenenfprin-

gen,op dat de godvruchtigheyd te meerder in haren loop

mochte geftuyt werden. Deze boet-vaerdige ziele haddc
zich , door veel zuchten en tranen , met God verzoent, en

vergevinge verkregen: maer verkeerde menfchen werden
daer door te meer verhit inlafteringen. Menfchen , die alles

tegen den draedenwollencmen,die ,daerzy geen vuylig-

heyd en vinden,ftanck en vuyligheyd maken. Zulckcrs mon-
den en fchriften zijn geladen geworden, met den ouden
zuer-decflem van dat jongelick leven : eenige veerfen en ge-

dichten 5 die de wallende hitte van dat ziedende bloed uyt-

M ge-
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gebobbelt hadde^zijnverfcheydcn mael onder deperffege-

brocht, en alle de wereld ten thoone geftelt, op dat den

ougft 5 dien God door den heyligen arbeyd van dezen man

,

nader-hand gezaeyt hadde , als met een uyt-ftortige ilagh-

ïegen^zoude werden neder-gevelt. Wat is hcmel-ftormeiy,

wat isreuzen-ftrijd^zoohetditnietenis? En ghy, godvriich-

tigh hoofd^datickin mijn oogen, en in mijnhertedrage^ver-

belgh u niet,zoo uyet defgelijcks over-gekommen is : uwen
dienft en wert daerom niet fchaerffelicker gezegent, als

yemant vanuwe mede-broeders, die met u , in de zelve loop-

bane geftelt zijn. Ghy weet, en toont oock weldatghy't

weet, dat ghy ftadigh moet voort-gaen door eereen on-eere , door

lafttringeenprijs. Zoo heeft Paulus, zoo heeft Chriftus , 200

hebben alle wei-geboren Chriftenen , dit zelve moeten uyt-

ftaen. Debefte wrake van al is , die zelve Code op te geven

:

en middeler-tijd uloe uyanden lief te hebben
i
Regenen , dieuloer^

Iplöecken-y ml-doen den genen die u haten ; en bidden ipoordegene die u

yerdrticken en "y^oioolgen. Want z^lck betaemt de kinderen des naders die

in de hemelen is: die T^ijn ^s^nne doet op-gaen oy>er de boa^e ende goede

y

cnde regent oloer de rechtloeerdige , ende on-rechtveerdige. Het ander

behoedfel , en rechte baet-middel , beftaet in een groot-

moedige verachtinge vanzulcke hatelicke lafteringen.

Mordearopprobriisfaljis, mutemne colores ?

Fal/us honorjwvaty ilf mendax infamiatcrrcty

6}uemy niji mendofum^ mendaccm ?

Zoozoude ons Neer-land zeggen

:

Boe^ iverdicki hierofdaer^ ^anlafleringhgebeten

^

Zoud' ick daerom terftont rerand'ren ^an couleur ?

Wie helpt een 'valfche eer, ^ie kefiyet ^alfch gejpeten,

Als die ^ol "valfcheyd isy en leugen deur en deur ?

Eca



9%

Een wel-gebouwde2iele5die een goed flael^ en rechte 2aete

genomen heeft, en zal doorzulckc lichte tongh-ftucken, nc-

der-gevelt , ofuyt haer plaetfe gedreven werden. Door ver-

draeghzaemheyd,werden zulcke dieftige konft-meefters van

lafteringe de mond geflopt, en haer fcherpe mond-pijlen

yerftomt, en tot haer fchutter weer-gezonden. Daer en is

geen geneughelicker accord voor deooren , als wanneer de

eene lafterten quaed-fpreeckt,dat hetdande ander zijn cap-

proenlaethooren. *tls een kluchtige bejegeninge die ons

Seneca van eenoud Stoicienverhaelt. lek zal zijneygen

woorden ftellen
,
gelijck die in zijn brieven te lezen zijn

:

Eleganter Demetrius nojierjolet dicere , eodem locofibi ejje^oces imperi-

torum , quo centre redditos crepitus : nihil enim refene , an fwjum , an

deorfum fonent. Verftaet ghy^tniet? dit zeghthy: Demctrius

placht fraeyelick te peggen y datdeftemmen der onbedre^eneby hem in de

\ehe plaetfegehouden wrden, als hetgehaeck , dat uyt den buyck iPoort^

komt : -^ant daer nietaen gelegen en is , ofhet om hooge , of om leege ge^

geluyd geeft. Niet meer en moeten die fnoode ylen gerekent

werden, die haer zelven voeden,met ander lieden feylen,

en die noch dickwils in valfchewinckelsgefmeet en verzint

zijn: diens meefte vreughd hierinbeflaet, dat zy eens an-

ders gebreken in-zuygen,om daer van in gefelfchappen

uyt te berften, en die alzoo lucht te geven , tot fmaet van

haer even-naeften , maer tot eeuwige vervloeckinge van

haer eygen ziele. Maer 't is genoegh van zulcke gal-fpou-

wer8 5 en baflende honden ^ om niet de krekel met de vlerc-

ken te nemen , en de horfelen op my te halen , daerzy nu
miffchien ftillekens op een vremden dreck zitten. Zy zijn

dan haer zelven bevolen, en de ftofFe die zy liefhebben.

M 2 EM-
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Veel dmcks, veel gclucks.

HOegaet dit ZjOO te overck ? 'tfijfctü uyt-getogen,

De mjnfiaet als een muer^z^ijn aerddtejchtjnt ont^

'vlogen.

De kuyper weet den treek : demjn mlz^ijngeperji^

Danis V dat hy eerji loopt, en uyt Zjtjn "volheydherji^

ÏVatfiaen <}vy hier 'verfuft ? wy Zjijn dees "volle "vaten.

Die door <weeld' on-getemt. Goden ons ziehen haten

:

Dan z^ijn wy vrome Hen, als Godons meeji verdruckt.

Want hejUn heylighejdvergact^ dacr V algelucht.

Ujt.

i

i
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N is niette verwonderen, dat de natuerlicke

menfche veel over-dwersheyd ont-moetct, en

dat hyin zijn verdorven oordeel
,
gelijck als met

een v^ervel-wint, gefchut en geflingert wertjttaer

dat hy de winden van voor-fpoed , en tegen-rpoed,als nu en

dan ziet over de menfchelicke dingen, gedreven werden.

Vleefch is hy , en zoo zijn oock alle zijn gedachten : zijn oo -

gen zijn bcfchelt^en gelijck als met een duyftere nacht over-

trocken , waer door hy verhindert wert die dingen aen te

zien 5 die met een geeftelick gezicht moeten onderfcheyden

werden. Maer d^c Dodch nut uyt dm bloede , noch uyt den '^ille des

wleesy noch uytden'^ille des mans, maer uyt Godegeboren ^ijn , die zien

envoelen blijdfchap in droefheyd, rijckdom in armoede, ver-

hooginge in vernederinge , en recht een tegen-deel van alle

het gene , de diepfte wijsheyd van het menfchelick vernuft

zoude konnen befefFen. Zy alleene konnen bemerckende

waerheyd van het gene de groote Apoftel zegt: De Heere hflljt

hemy dienhy liefheejty ende gcejJcU eenen yegelkkc ^one^ dicnhyaen^

neemt, Is't dat ghy de kaflïjdinge Terdraeght, God -i^al it als kmderen

aen-gaen. Want lt>aer iseen^one, diendcyadernietenkaflijtl Maer

is\t datghy ponder kafiijdinge i^jt , daer ^an ^y alk deelachtïoh ^ijn
, ^oo

KJjfghy dan hafiaerden , ende niet kinderen^ i^c. Zy weten alleene,

dat alle kaftijdinge^ ah zy tegen'^oordigh is , geen 'vreiighde, maerdrocj'-

finifèfchijnt te ^e^en^ alzoo nochtans, dat ^y daer na geeft een ipreed-

fame ^vrucht der gerechtigheyd , allen die daer door geocffent 'zjjn. Dit

is het Goddelickbefcheyd:

'Alsghy, Chrifleny hijght en krochty En Voelt in het diepfl' dijns herty

Van Gods/ware hand be^^ocht^ Niet danpijn engrooteJmert y

M ^ tioud
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Boud dan Vjjlick dees ellend,

'Als eenheykaem element

,

Ah een hemelfch rvoor-gericht

Van dat eeuypigh ^oet-ge^^cht.

Want die Vtj^e MeeJIeï'heer

Voet ons dan noch min, noch meer^

Tot ons -^nnningh en gehoulo,

Als een trow^e ruoejler-^fïouyv

Die als een 'van d'oude zsghtj

Moflaert aen de tepels leghty

Ofyet andersJcherp en T^uer,

Terghjei Da een teer natuer.

Om ^00 door een zpet bedroghj

*
t Kind tekenen ^an het ^ogh

En te buygen , als een rancky

Tot een 'pafterjpijs en drancL

D E M E T R I u s placht te zeggen , datter geen ellendiger

menfchen en waren, als dienoyt geen ellende geproeft en-

hadden : noemende haer leven, een doode zee , die door haer

flapende ledigheyd , niet anders als wrottinge , en vuyle on-

gedierten voort en brenght. Het gaet even met ons, als met

defchapen, die-men zeght in magere en dorre weyden

,

beft te gedyen,cnvetft te werden: zoo krijgenwy een goe-

de geftalte der zielen , wanneer wy zom-wijlen , onder Gods

fw are hand, zuchten en ftenen. Deput-eemer w^ert wel om
leege gelaten, maer 't is om vol te werden j wy werden oock

ter neder-geworpen, maer om dat wy een-mael zouden ver-

hooght werden, wat heeft anders de Apoftelen beweeght

blijde te zijn in hare verzoeckinge , en Gode tedancken,

dat zy weerdigh gevonden waren, in zijnen name , verdruc-

kinge te lijden f' Alzoo heeft Mofes lielocr iPerko'^en , met Gods

yokk quaed te lijden dan tijdeUcke nuttighcyd der jonden te gchruy:hn

:

achtende de Ip^rjmactheyd Chrifli meerder rijckdom te z^m , dan deJebat-

ten 'r>an /Epypten : ^ant hy ^agh naer de t>ergeldinoe des loons. De we-

reld, en alle hare voort-plantingen en konnen nietbeftaen

als onder de gunfte van een eeuwige oorloge, die dacr is

onder de elementen ^ en zoo daer maer een weynigh ftil-

ftand en ware , en fchortinge van tegen-ftrijd , dat groot

gebouw zoude befwijcken onder zijn gewichte, en gelijck

ver-
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verfmclten in een vorm-looze on-geftalte: alzoo en kan-

der oock geen deughd, of yet goeds in ons woonen, als

door tegen-ftandigheyd van verdruckingen , en on-ge-

raack : zoo weynigh vrede als de voor-fpoed dacr onder
menght, fchaedons terftont , en vertraeght ons in den loop

derzaligheyd. Appius Claudius , eenzeer vermacrt, en

geacht man onder de Romeynen , zeyde eertijds , dat de

oorloge voor de grootheyd des Roomfchen rijcks veel nut-

tiger vv^as als de vrede : defgelijcks mach-men oock zeggen,

dat de on-rufte , ende het vyerder bezoeckingc, veelvoor-

deeliger zijn voorde zaligheyd onzer zielen, als die zoete

Zuyde-windekens jcndie lieffelickfte aen-lockfels der aer-

den. Men ziet, hoe lichtelick de menfche zich vergeet wan-
neer 't hem alles voor de wind gaet. Het zijn gewiffclick

ftercke beenen, die weelde dragen konnen. Want vele,dien

het zoo heel fwaer niet en valt deze tijdelicke verdruckin-

gen te lijden, zouden befwijcken en verfticken, onder dien

grooten laft van voor-fpoed. Ditheeft eenGodzalighmaa
met deze Veerfen uyt-gedruckt:

Opiofi deturjonis mihi,femïnapmcep

Dicebaty mediaWere forte ^elim,

Sinequeam mediay turn dura "vilperc malim,.

é}mm nimia rerumproj^eritaiefruu

Egregiumfane didum: ratioqueperinda

Egregiay^ claraprincipe digna fint.

Non dejmt miferis folaüay dixit : at ilhm ,

G^tijnimis efifelix , tnens honafapefugit.

Dit hebV ickmet zoo veel Veerfen, in onze moeder- talcy

naer-gezongen.

Indicriy T^eyd' een Princes, my keure "^ierd gegeten

^

lek l»ïldeliey>cr\ien een middelbare[laet :

Zoo
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Zoo dat niet maghgefchieriy ^oo zsnd' kk liever lelpen

In tegen-fj^ocd , als lodin yoor-Jpoed ^ndermaet.

'Een treffelkke^reuck : en ^eo '^as oock de reden

Met mindery maergcspis T^ukk een Princeffe iDeerd,

Geen troofly ^eyd' ^yy ont-hreeckt den menjch met druck bejlreden;

Maer die te luckigh isj een goede Tjclont-heert.

Het gaet gemeenelick alzoo : gelijck de acren die gulzigh-

lickwaffen, en meeft gefwoUen zijn , lichtelickkrokcn , en

detnckcndie meeft geladen zijn, doorhacrgewichte dick-

wi'^ breken: alzoocnkan het menfchelick gemoed de ge-

ducrige weelde en voor-fpoed niet dragen, zonder dapper

en zorgelickgequetft5Jamenigh-maelgrondelick verdorven

te veerden. Geen on-geluckiger dinck , als te groot geluck.

Daerommede Oud-vader Ambrosius, doen hy , op zeke-

ren tijd, zijn herberge , by een rijck man, uyt vriendfchap
, ge-

nomen hadde, ende van hem verftaen hadde, dat hem het ge-

luck geduerighzoo hadde toe-gelacchen, dat hy in zijn gant-

fche leven , noyt eenige tcgen-fpocd geleden hadde, is hy

terftond , met de zijne, van dacr geweken, zeggende de oor-

zake te wezen , op dat hy met dezcmenfche niet miffchicn,

op ftaende voet , en zoude vergaen. 't Is oock gefchiet , dat

zijndcdezeheyligemannietverrenoch van daer,dathy zich

om-keerende,hct huys met alle die daer in waren zagh neder-

gezoncken ,enonderdeaerdeverflonden. Een zeldzaemen

fchrickelick oordeel des Heeren , die de mcnfchen daer deur

heeft laten waerfchouwen,hoe gantfch onzeker enzorgelick

zijn zaken zijn , die altoos van de fortuyne gctroctclt en ge-

vieyt wert. Niet zekerderen is zijne ftaet , als des genen , die

opeengladijsgefteltjzichnauwelickroeren en kan, zonder

groote vreezc van neder te vallen, 't h mocyeIkk,ja or-mogcUcky

zeght August iNUS; datycmandde tegcn'^'oordige ende toekomende

goede^
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goederen ^oude genieten ; da hy hier ^ijn buyck , en daer 7:i}n ^iele ^oude

fvenpullen j dathy 'van d'eenelodlufltot de anderegaen , en in heyde eeu-

•R^^w de eerfte ^ijn ^oude 5 dat hy opderaerde, ende inden hemel heerlick

T^ijn T^pude. Gods rechtvaerdigheyd en laet zulcks niet toe, dat

de gene die hier vcrdmckinge lijden , en het over-blijffel des

lijdens Chrifti in haren vlecfchc dragen, beyde in dit , ende in

het toc-kommende leven, hetzelve verdriet en on-gemack
zouden onderworpen zijn, ende in 't tegen-deel, dat die

haer deel in dit verganckelick leven ontfangen hebben , in

heteeuwigehetzelveoockzoudenbezitten, De Koninck-

licke Propheet, ofimmers dezangh-meefter Aflaph,bekom-

mert zijnde in den voorfpoed der godloozen , zeght, e/^r /?>'

fchier gejiruyckelt hadde met ^ijn "voeten , ende dat ^fjne treden by-na

gejlibbert hadden. Het ^verdroot my "van li>egen de grootsprekersy doe ick

^agh , dat het den goddeloo^en zj)o It^elgingh. Want ^y en ^ijn in geenpe*

rijckel des doods , maerftaen ^afl , als een palleys. 2y en 7^1jn niet in on^

geluckals andere lieden ^ ende en "^vorden nietah andere menjchen geplaegt:

en gelijck daer meer in'tbreede naer-volght. Maer hy en

fchey t hier niet ongetrooft af. lek dachte daer naer , (zeyd hy)

dat ick 't begrijpen mochte , doch het "ppas my tefivaer. Tot dat kkgingh

in het heylighdom Gods , ende merche op haer eynde, Voor-^aerghy ^et- ^e

op het glatte , ende Jiort- ^c te gronde. Hoe 'Heerden zy ^00 haefl te niete ?

fy gaen onder y ende nemen een eynde met Iperfchricken. Als een droom y

loanneer yemand ont-^aech ; ^00 maecktghy , Heere , haer name Ver*

fmaet. Het was deze man Gods nuttigh , van de Heere ge-

ftraft te werden, want daer door leerde hy beter op fijne

wetten letten. Want, naer veel oorlogenen overwinnin-

gen
3 gcruftelick te lerufalem ,.allerley gemack en gencuchte

genietende, heeft hy dat fchendighover-fpel met Bathfeba

bcgaen, dathy oock met een fchrickelicke moort bezegelt

heeft.

N Luxih
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Luxumntanimi rebuspUrumque/ecmdis

:

Neefactie efl, <equdcommoda mente patL

Dat is by ons:

Men ^let des menfchsgemoed ipenpeeld'ren t'allen dagen.

Wanneer het doorgeluck en yoor-jpoed is geftreclt

:

GeyptSy 't en is niet licht, een-moedelick te dragen.

Hetgeen' in oyer-'vloed Fortuyn' onsfladigh deelt.

Beziet, als Gedeon zich kleyntjens aen-ftelde , en in het

fweet zijns aenfchijns zijn broot wan^is hy een vroom, godza-

ligh man geweeft : de Engel des Heeren heeft hem doen ver-

weerdight te kommen bezoecken in defcheure , daer hy zijn

graen dorfchte: maer naerdathy,doorde kracht des Heeren,

groote dingen uyt gevoert heeft, is zijn herte oock groots en

trots geworden^zoo dathy de gulden hooft-fpanfelen van de

Ifmaëliten genomen heeft , en eenige andere koftelicke cie-

raden , daer vanhy een Gods-dienftig kleed gemaeckt heeft,

welck hy in zijn ftad tot Ophra gezet heeft. Endegantfch Ifraëly

zegt de SchiVÏïtncvCjhedreefdaerhoereryemede, endebet lieert Gedeon,

cnde fijnen huyfe ter er^erniffe. De kracht des tegen-fpoeds be-

dwingt ons te wijeken uyt dat on-tuchtige Sodom dezes we-
relds , om ons te behouden van het vyer en fulpher van de

eeuwige wrake. Want , zonder dat , wie zoud' ons daer uyt

rucken>jawie , en wat en zoude ons daer niet vaftelick ver-

hechten } Geen ftier-man of Piloot en hebben haerkunfte

binnenshavensjofin de kalmte geleert: een menfche oock en

wert geen ware menfche, dat is ftand-vaftig en godvruchtig,

als in het gedrangh en periTingc van tegen fpoed. Dever-
druckinge leert hem kennen, de kracht ofte fwackheydjdien

hy heefttzy flaet uyt de menfche^gelijck de vyer-key uyt het

fi:acl,diefprinckelcn van het Goddcïickc vyer, dat hy in zijn

herte
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hertedraeght, en doet alzoo nyt-fclietteren de beginflelen

der volkommenheyd, die God de Hcere gelieft heeft inhem
te wercken. Behalven dat onze hemelfche Meefter hier groo-
telicks deur vereert wert^als hy zijn macht in onze on-macht
te kennen geeft. Alzoo onze Heere ergens voor-by-gacnde,

^ach hy eenen menfche blind "van dergeboorten aen. Ende ^ijne dijcipukn

rvraeghden hem; Rabbi ^ tó heefter gejondight y dcT^e, of^^jn ouders^

dat hy blindgeboren is? lefus anf^oorde: nochde^^een heeft gejondight
y

noch \jn ouders : macr op dat de 'bereken Gods in hem ^oudengeopen^

baert iDcrden, En hoe geheugelick is hetom aen-zicn , wanrecr
wy een godvruchtigh menfche te bedde , door kranckheyd^

gcw^orpcn zijnde, zijn fwackheyd enGodesfterckte in hem,
hooren, met een blijde mond, belijden. Zoo zijn lichaem

met koude en tfitteringaaen-getaft v^ert, hy thoont dat hy
vol is van hcmclfchen brand5door Gods liefde aen-gefteken:

meent de hitte zijn in-geboren zap uyt te droogen, en zijn

gebeenten uyt te mergelen , hy bewijfi: hoe zeer de hitte van

zijn vleefchelickc tochten verflauwtjCn geduerigh af-neemt:

alles w^at hem over-komtjftreckthem tot zijner verbeterin-

gc , en Godes vereeringe.

Maer voornemelik en is oock deze vrucht niet in de wind te

flacn^dat wy onder de gunfte van tegen-fpoed^de hoogfte en

denoodzakelickfledeughdterwereld^welcke is de Nedrig-

heydjVan God de Heere geleert werden : daerwy anderfins,

op-geblazen deur den wind van ecnkitteligemoedigheyd,

zouden meteen trotfe voet, engelijckmet veron-weerdin-

ge, de aerdebetreden , zonder te erkennen , het genewy van

haer behouden,welk is de aertfche vuyligheyd.Ons lichaem

een ftinck-gat der zonde, ende een fware klomp van alle on-

reynigheyd,vereenigt meteen geeftelickedochhclfchc zie-

le, vvert dronckcn, en gelijck verzopen in hctzorgelick vcr-

N 2 gift
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gift van voorfpoct , wanneer het niet vernuchtert cnwert

door de hcylzame wateren van verdruckingen , en fwarc be-

2oeckingen. Merckt , wat dien grootcn Apoftel wcdcr-va-

ren is. Hy was van God , of in den lichamc , ofbuyten den

lichame, tot den derden hemel, tot het Paradijs op-genomen;

alwaerhy on-uyt-fprekelicke dingen gehoort hadde, die een

nienfche niet fprcken en mochte. Grootc ftoffe van roem,

dienende tot eenblaes-balck van hooghmocd , en op-fwel-

lingen des herten. Zoo fwack is de menfchcjendat zelve

oockinGoddelickeendc geeftelicke zaken. Wat doet de

Heere? de Apoftelzeght : Op daticky door de uyt-nemende openha*

ringen yfny niet boloen maten en ^oude verheffen j ^oo is my gegeloen een

{^ruyte in het yleejch , de Engel Sathan , dat hy my met VuyftenJIaen t^ou-

de , om dat ickmy niet hooge verheffen en ^oude. Het voor-beeld van

Nabuchodonofor kan ons oock tot een goed bericht ver-

ftrecken. Want hy in allerley weelde en dertelc voor-fpoed,

levende, heeft zichboven het menfchelick bereyck geftelti

en door een windrige hoogh-moed op^gefwollenjhecft zich

zelven toe-gemeten, daer van hy God de Heere de eerc had-

de behoorcn te geven: maer zoo wanneer hy beneden de

menfchen geworpen is , en onder de on-redelicke dieren

vernedert , heefthy alfdoen zijn oogen ten hemel beginnen

te verheffen , en God den Heere de eere toe te fchrijven , die

hy hem tot noch toe on-weerdelick ont-houden hadde. Ick

befluytedan met de fpreucke van Hippocrates: Gelijc^

ker'^ijs in een gantjch goede gefïalte deslichaemsy dick^i/s een merchlich

fvree^e "van T^ieche is j al^oo en ijjcr niet ^eyls of^ekcrs in de grootbeyd

ipan 'voor-fpoed.

EM.
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Ledigh en laf, een levend' graf»

GHy klaeght , o menfch ! vergeefs , "van z^oo "ueelquae

gebreken.

Die diep tot in het mergh van uwgebeentefieken^

En drijven heen en <weer, de voort-komflvan dit quaet.

Niet uyt een vremdgebroet, maer uyt u z^elfontfiaet.

Ghy dertelt alte veel, en boeit met loomeperteny

In leegheyds vruchtbaer fchoot^ baer-moeder van veel

fmerten.

Vraegtghy
, ^aerom ons hert een neft des duyvels ^vort ?

V Is dat het leegh en laf z,ich totgeen "o^erckenport.
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Uyt'le^tnge,

E luymd, 7eght een vernuftighmanvan on2e tijd,

en is niet anders ais een koude aerde ,
gemenght en ge-^eech

ingapende stater , en die niet ^jan de menjcbe en heeft , als de

gedaente en de fj^raecke. Het aerdfch gewichte zijnes

lichacmstreckt de ziele neder, en verhindert hare geeftelic-

kc vlucht ten hemel \ w^aer toe zy niet minder gefchapcn is,

'

als een vogel om in deluchtte vliegen. Alle zijn leden zijn

gelijck verldcunt en ftijfvan koude, geen ander bev^^eging©

noch leven hebbende, als diedcnatuerlickenoodin-blaell,

Aerde is hy , en zoo heeft hy oock aerdfche loomigheyd : de

ziele en ftreckt hem nergens toe, als om hem vanhaeflige

wrottingetebevi^aren. Deftroom-vv^ateren5enalle loopende

rivieren,brengen vafte
,
gezonde viffchen voort : maer hy als

een vuyl en ftilftaendc poel,en broct niet anders als vorffchcn

en padden , en v^attermeer is van zulcke on-gedierten. Uy

t

de ftanck van wrotte,mora{rchev^ateren, w^ort de lucht ver-

giftightenverpeft : maer deze droom-poelfchictzijn quadc

lucht door ziele en lichaem, en fmoortfe tezamen door zijn

vette dompen. Eyndelick , als hy w^el gezien , en door-zien

wert ,
ghy zult hem bekleedt vinden met een uytterlicke

gcftalte , die op een menfche treckt: maer de wcfentlicke

vorme , daer van een menfche benaemt wert, zal hem t'eene-

maelont-breken.

Laet ons dan , tot ons gebruyck, het leven en on-bebrijf

van deze wan-fchepfels wat naerder aen-merckcn: op dat

wy, door haer ont-ledinge , verfchrickt zijnde , onzen geeft

te beter mochten pnt-rocften, en de lemmer onzer ziele klaer

houden , tegen alle aen-fprongen , die door de ledighcyd en

doen-nieterye veroorzacckt werden.

De
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t>e luyaerdy zeght de WijzcKoningh ^flcech zjjn hand in defcho -

tel:hyenbrengtfd T^lfsm ^ijn mond niet l^der. Ziet daer alreedé
een fchoone thoon-ploye van dit ftuck wercks ! het magh
miffchicnjiDjof» voor dien tijdjgebeurtzijn 5 dat yemand van
die leuye buycken, hem zoo over-fmecrt en verbraft heefc

,

door lange zitten, dat zijn oogen, door een lafFe flaep, bekro-

pen zijnde, zijn hand in de fchocel gebleven is : ofwel, dewij-

le hy, met ydele zinnen, de kruymen op de tafel telde,vergat

hy miffchien , dat zijn hand in de fchotel was , ofen mocht de

pijne niet , om die daer uy t te trccken. Zulcke beeften vind-

men genough, die anders geen zorge en hebben , als om geen
zorge te hebben^ en dien alles genough is, om quabzigheyd

enon-luft te verwecken. Men vind-ter, die tot de middagh
inhaer pluymcn uyt-geftreckt liggende, geen ander bezig-

heyd gehad en hebben , als om te verzinnen , hoe dat zy haer

uren beft vcrquiften zullen. Hebben zy noch yet anders ge-

daen , *t is dat zy de witte pleckxkens van haer nagelen over

en weer-over,getelt hebben •, of, in de ftrepen en quaften

van haer bed-ftede, eenige mannekens, ofvremde beelde-

kens gezien hebben 5 of,dat zy in de ruyten van haer venfters,

ickenweetwat orden, ofparcketjens gemcrckt hebben, die

zy inhaer hof, dien zy niet en hebben , noch oyt hebben en

zullen, te paffe willen brengen.

Ickfpreke vanniet-doenders; maer neen, het zijn wel on-

moetige veel bedrijvers, die groot belet en zorge baren , daer

zy geen en vinden. Daerom onder-zoecken zy dick-wils

by haer zelven , wat orden , wat beleyt zy gebruycken zou-

den, zoo zy Princen of Koningen waren. Daer verhit haer

koude aerde , en ftellen haer gelijck in het bezit van een Ko-
nincklickpaleys, dat zyin haer herffens getimmert hebben.

Een groot leger van allerley wan-bccldcn werden daer

voor
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voor hacr vicr-fcharc gcdachvacrt. Zy knoopen en ont-

knoopen wel vijf-en-twintigh niael de zelve zake: en als het

al wel over-dacht en genoemt is y het is een groot beflagh van

moeyelicke beuzelingen , die niet mogelick en zijn te vin-

den,of,inde natueregeftelt te werden. Wel terechte^zegt de

wijsheyd • De locgh des luyaem is als een dorn-he^ge. Hy verftrickt

en verwickclthem in zijn eygen gatenden daer hem andere in

rufte laten^prickelt hy zijn ziele5met pijnelicke doornen, die

zijn mis-drachtige vruchtbaerheyd gcftadigh uyt-werpt.

Niet zoo vremtjofverrevanden anderen gelegen, dat deze

xneeftcrs niet te zamen en doen loopen. Haer macht en be-

grijp is zoo groot 5 dat zy in een oogen-blick , ooft en weft

,

en alle dehoecken des werelds te zamen binden.

Velut (Cgrifomnia^'van^c

Bngunturjpecies.

ISikt anders f
als loameereen man^

Die door de koortje niet en kan^

Tet heb'licks dincken, droomt en \iety

Van als, dat door T^ijn hetjfens ^liet,

h Weick als het alist\aem-gebrachty

't Is maer een ydel"^an-gedacht.

Maer ziet wat on-geluck en gevaer deze menfchcn over

hethoofdhanght. Het ison-mogelick^dat de zieleneen eyn-

delooze bcweginge zijnde, teeenigertijd, Icdighofwerc-

keloosblijve. Zy is
,
gelijck een molen jdie gcftadigh maclt,

al watter in-gebracht wert: werpter yet goeds in, zyzalu

oock goed meel , dat is , goede gedachten weder-geven

:

maer zoo zy oock ledigh is, zyzal gelijck een ydelcmage,

allerleyquadevochtigheydennaer haer trecken. Van wie-

ken en linzen en komt noy t geen tarw-meel ^ foo is 't on-mo-
gelick
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gclick dat van ydele gedachten
,
yet goeds zoude voort-

ipruyten. De genecs-meefters verhalen , dat de vrouwwen,

noch reyn zijnde van eenighmannelickgezelfchap^zomtijds

wel een on-gefchickte klomp vleefchs vooit-bringen : maer

om een wel-gefchapen vrucht te baren , is diens gemeen-

fchap van noode, dien zy tot een hulpe gegeven zijn . Alzoo

is'tmet onze geeft : want zoo hyhem-zelven alleen gelaten

werdjhy ontfanght,ick en weetwat af-grijzelicke lompen,

di^ uy t het zaet des duyvelsgeftremt en geronnen zijn, Hy
moet met eenige bezigheyd om-zet werden , die hem als een

toomdwingeenweder-houde: anders zal hydwerfch velds

loopeujtot dat hy dijck vinde, of hem-zelven verlieze.

Want nergens h de man ygclPiSy

Délpekk! inallepkttfenis.

Een ledigh menfche is het wit en de fchiet-pinne des duy-

velsi ofwilt ghy zachter woorden hebben , zijn bedde en zijn

oorkuflen. Qeefi dcnduylpel^/eyipkit'^ zegt de Gezant des Hee-

ren. Maer deze ruymen alles wat zy konnen , op dat dezen

boozen Geeft geen plaetfe en ont-breke. Endaer deze in-

komt, daer volgt het volle heyr-leger van allerleyvuy Ie ge-

breken.

. . . . . " . . Si non

ïntendasan'mumfludiis^^ rebus honeflisy

Inipidia ^elamore, "vfgih torquebere.

Dat is:

Zoo ghy metgoedgepeyns, en eerelicke dingen,

Dijn geefl niet be-7;jgh houdy en op u ^éhen kt j

De uleejchelicke liefd' en nijd ^alu bef^ringen^

Wanneer^hy ledigh "Vpaech., gedoken in /nv bet,

Mcrckt 5 zoo langehem Salomonbezichhiclt , met de za-

ken des rijcks te beftieren 5 enzijnpaleyfcn te bouwen en te

O ver-
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vercieren>enleeft-men niet, dat hy den Hcere totgramfchap

verweckt heeft: maerzoo haeft als hy geruftelik zijn geneuch-

te wilde nemen, van alles , dat hy door langen tijdt, en neer-

ftigc zorge ,
gemaeckt en bekommen hadde , is hy , door de

ledigheyt, in alle on-tucht en af-goderye vervallen: waer

door hy ons noch on-zeker gelaeten heeft , watwy van zijn

zaligheyt te gevoelen hebben . Zijn Vader oock te vooren

,

die anders een man was naer Godesherte^ledigh^naer den

iniddagh,op het gewelf van zijn Konincklick paleys wan-

delendejheeft hem^door een zorgelicke fprongh^in de fchoot

des duyvels geworpen, dien hy nochtans van herten vyandt

was. Want hier door is veroorzaeckt dat fchendigh over-

fpel,endiefchrickelicke moordt van dien Edelen Ridder ,

dicQS vrouwe hy mis-bruyckt hadde.

GJiuritur , jE^yjïm quarefitfaólus adulter?

In promptu cauja efl : defidwfud erat.

Dat is

:

Vraeghtyemand , door loat rem , Egyflti^gingh hedr'pcn

On- tuchtigh o-ver-Jpd , de moeder yan loeel leed ?

t>e O0r\aeckisgereetykk^a!^u hier oockjchrij-veny

Om dat hy ledigh '^as , en niet met al en deed.

Cat o placht te zeggen, dat demenfchen , mldts niet

doende ,leeren quaed doen. la zelfs het niet-doen mach wel,

met reden
,
quaed-doen genoemt werden. Want daer door

wert detijdon-nuttelick verquift, die on-weder-roepelick

achter-blijft, en met geen geit te koopen is. Hierom wert

oock de leuyaerd, door een aerdige fpotterye , de rijckfte

man des weerelds genoemt , dewijle hy zoo over-vloedigh

rijck is van den tijd , het koftelickfte van alle dingen , dat hy

niet enweet^wathy daer mede zal uytrechten. Maer die tijd

2al eens kommen, wanneer hyzoo arm van tijd wezen zal

,

dien
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dien hy nu met de fchoudercn wegh-ftoot, dat hy naer een

kleyn gcdeeltjen zal zuchten , op dat hy berou mocht thoo-

nen van zijn verquiftinge, en het zal hem gcweygert werden.

Daerom isnocheenighzins te verfchoonen de beuzelach-

tigebezigheydvandeKeyfer Domitianus; welckezijn

vermaeck nemende in de vliegh-jacht , hadde veel liever de
vliegen met pijne te doen vergaen , dan zijn herffens in ledig -

heyd te doen verdwijnen. Hier door mocht hy miffchien z ijiï

verftant noch oefFenen , en al ziende lecren, hoe on-fcheyde-

lick alle gedierten aenkleeft , de pijnen te vlieden , en de ver-

nielingeder natuere te fchricken.Hoe-wel het meer te vree-

zen is y dat hy hem zeiven daer door, gelijck in een fchole

geoefFentheeftjOmalle wreedheyd on-bcvv^egelijck te be-^

drijven. Want de ledigheyd Toonder keringen , als men zeght , is een

doodben bcgra'vinge y>an een kipendigh mmjche. Die niet alleen fchul-

digh en is 5 rekeninge te geven van zijn doen , maer oock 5 aen

d'ander zijde , van zijn niet-doen. Want de Heere wilt , dat

wy altoos bezigh zijn , op dat de ^yand ons niet ledigh en n:jinde, Hy
en veroorloftonsgeen oogen-blick tijds inniet-doenerye te

befteden. t' Allen tijde van den dage gaet hy uy t, als een be-

zorghfaem acker-man, om aerbeyders in zijnen wijngaerd te

zenden. Het vat dat vol is,ofgebezight wert5en zal niet fuftig

offtinckende werden . Zoo en zal oock onze ziele in on-rcy-

nighcyd niet vermufFen^zo wanneer wy de zelve niet ydel en

laten.Let maer eens op de fchade^die de ledigheyd raaeckt in

lichamelicke dingen, en befluyt daer uyt het groot gevaer,

daer in de Icuyaerdzijnzieleftelt.Alle de Elementen beder-

ven 5 zoo wanneer die niet zomtijds beweeght en gefchut en

werden .De aerde^dic niet geoefFent en om-ge-roert en werd,

zal onder vunftig en verrot werden, ofimmers diftclcnjdoor-

nen, en allcrley ontkruyd uyt-werpcn. Het water vergadert

O 2 vuylig-
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vuyligheyd en ftanck , 200 wanneer het ftil-ftacnde in zijnen

boefem gefloten blijft. Daerom wcrt noch gezegt van die

gene , welcke een ftil en gezet wezen hebben , enhetherte

tot allerley on-tacht over-gegeven : Slapende -cateren fiinckende

l^jiteren. De lucht, die niet altemets , door de winden , door-

blazen en gezuyvert wert 5 zal lichtelick pefie en andere on-

gezondheyd uyt-broeden. Ditmerckte Marcus Varro,
te Corcijren wezende , tot groote nuttigheyd van alle de in-

woonders,alwaer de zieckte (die-men zoo dooruytnement-

heyd noemt) zoo heftelickwoede en voord-liep,datweyni-

ge huys-gezinnen daervry van waren: want ziende, dat allé

de deuren en venfteren^naerhetZuyden gekeert waren,heefc

de zelve doen ftoppen , en in het Noorden ftellen , op dat de

lucht tot alten tijden tebeter mothte beweegt en verandert

werden:en heeft alzoode zieckte verdreven , en in het toe-

komende, een voor-hoedfel gevonden. Het vyer zal oock
weg-fmelten en vergaen,zoo wanneer-der ftoffe ont-breekt,

om zijn brandende kracht te voeden Een huys oock, dat le-

dig en on-bewoont gelaten wert,vervuylt in hem-zclven en

vervalt. Men zal oock zomtijds mereken, dat daer fpoken,

en vuyle nacht-gedrochten vergaderen,als in een plaetfe,die

met haer on-reyn geftalte recht over-een komt. Alzoo wiert

die befeten menfche , daer van in het Evangelie gcwaeght
wert, van de duyvel, nacrdc graven gedreven, daer niet als

yffelicke ledighcyd, en half-geteerde riften en lagen. De
fchepen en fchuyten , die in de havens , ofaen land in on-ge-

bruyck gelaten werden, flijten en vcrgaen veel eer, als die

geduerigh in 't varen gehouden werden. Allebèrg-wercken,

geftecnten, wcrck-tuygcn, konden , wctenfchappen , krach-

ten, verftanden ,en watter meer genoemt kan werden , zijn

eervandeledigheydjalsvandeoudheyddestijdsverflonden.

EM-
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EMBLEMATA
XIV.

Nietal te wijs : 't is flibb'righ ijs,

HOe menigh arme menfch , door z^ucht omahe ^veteri

Hetgeen hem niet en raeckt , en niet is afte meten
y

Veroorz^aeckt z^ïjn 'verderft ZjOo heeft de eerfle 'vrou^

Haerz^elf^ haerman^ haer z^aedgebracht in eeumgh

rou^
9

IVeefl matighy z^ijtghy mjs , tot 'tgeenghy wert gedre'ven^

Deur-z^iet u^ eygen huys j mlt by u ziehen le^en

.

Enfieeckt u ingeengat , als daerghy eerf deur-z^iet.

Neus-mjshejd baert ^eelz^orgh , enkommerltck ver-

driet.

Oi Vjt-
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\Jjt4egginge,

S met de meeften-decl der menfchen alzoo gele-

gen, dat zy haer grootfte vermaeck ftellen , in het

op-zoucken entoe-luyfteren van haeresnaeftcn

gebreken. Zy moeten op het naeuwfte weten
,

wat huy s by haer gebuyrcn gehouden wcrt 3 wat vrienden ,

wat middelen , wat huyf-raed zy hebben jhoe zy leven, wien

2y ont-haelen, wanneer zy *s morgens op-ftaen, des avonds te

beddegacnjen honderdt-duyzend beuzelingen meer, daer

mede zy haer herflens meubelen , en haer ziele belacden. Zo
7yhooren , dat ergens een maeght ont-eert , een vrouwe ge-

fchondenjcen man verdacht is5datter twift onder de vrienden

gerezen is , ofergens yemand deur-gehaelt, daer zijn zy ter-

ftont m^t open ooren.

De lagers weten haer winden aen de leyfle te houden , op

dat zy niet afen dwaelen jen op allerley luchten uyt en fchie-

ten; macr die keur-wijze neuzen, die de gantfche wereld

door-gezaeyt zijn, dringen en werpen haer zelvcn in alles

wat de nijd haer voor-ftelt, en de haet kan verdichten. Want
zulcke menfchen verheugen haer allcenelick in ellendige en

berouwelicke dingen. En gelijck de ferperiten van het ver-

gift gevoedet werden , ende in duyftere , en vuyle plaetfen

zich ont-houden , alzoo werden zy gepeyftert met drouve

en wan-luckige redenen,die de vlecken van haer even-naefte

te kennen geven. Zy en zoucken niet anders , als wonden
en etter- buylen : niet gelijck de hand-meefters om die te ge-

nezen, maer veel eer om die altoos bloedighcn ver-ettcrtte

houden. Haer hoofd, gelijck met quick-zilver op-gevult,en

wilt de weer-hanen niet fchuldigh blijven , maer altijds kee-

rendeen wcder-keerendejverfpiet het allerley gelegenthcyr,

om
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om floffe van vreughd iii een anders ongeluck te vinden.

Dl OGENES ziende op eenen tijd DioxippüM, die, op een
triumph-v^agen gezeten 5 zijn blijde in-komfte vierde in zijn

vaderlicke ftad,om dat hy den prijs, in de Olympifche fpelen,

gewonnen hadde^ en bemerckende, dat hy zijn oogen niet en
konde af-trecken van het aenfchouwen van een fchoone jon-

ge ïofFrouw , maer dat hy haer altijds met de oogen volghde,

en naerhaer draeyde : Zkt , zeyd hy , owi^ew loïnhaeren Campioeny

dien eenjonge meyt hy den hals leyd. Alzoo wert de ziele van onze
neuf-wijze menfchen gemuyl-bant , en naer het gekittel van
verkeerde zinnen , aenalle kanten om-gedraeyt , om de fey-

len van onze evenmenfchen te door-fnufFelen.

SocRATEs raede zeer wij zelick, dat-men zich fpeencn

zoude van fpijzc,die den cet-lufl: verweckt^als men geen hon-

ger en heeft , en van dranck , die tot drincken noodight , als-

men geen dorft en heeft. Dit magh vcrftreckcn tot een heyl-

zameleffe voor deze menfchen, dat zyzorgvuldelick mijden,

en haer zelven wachten van alle dingen, die haer bczich hou-

den, en befletten, daer het niet van noode is. Cy rus en wil-

de oock daerom niet zien de fchoone P a n t h e a : cnde als

ArA s PES, een van zijne hovelingen, hem zeyde, dat haer uyt-

gelezen fchoonheyd waerdigh was om gezien te werden:

Even daeromme , antwoord hy , is het beter, datick-ze niet

engaebezien.Wantzooick,opuw aen radingCjderrewaerts

gingh , miffchien , wanneer zy nae dezen het zelve op my ver-

zoucken zoude (alhoewel ickdaer toe geen tijden hadde)

zoude ick het zelve niet durven wcygeren,en alzoo mochten

hier deur , veel zaeeken van gewichte , en die het ri^cke be-

langen,verlorengaen.Evenzulck eenmatigheyd jrcbruyck-

tcoock Alrxander de Groote: die, niet willende aen-

fchouwen de vrouwe van Darius , die zijn gevangene , en

uytier-
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uytter-maten fchoone was ^ginghbezouckenhacr moeder,

die nu grijs en met hoogejaren bedeckt was.

Hoe veel anders doen deze nicnrchen5die niet allceneÜck

niet en vaften van *t gezichte der dingen , die haer tot onbe-

taemte nooden^maer met eenfnuffelige weet-gierigheyd5de

neuze over alin-ftcken^daerzyvocdfel van haer gebreck

hopen te vinden, en dat noch meer is5tot verkortinge van ha-

res nacftens eere , en doodinge van haren goeden name. Zy
mogen met rechte by de hoenders gezonden werden, die,

dacr zy t'huys garfte en brood genoug hebben, hebben liever

op ftrate,in de gebueren mift-hoopen te fcharffen^en met on-

reynigheyd geaeft te werden. Wy hebben t'huys eenen ge-

heelenougft van allerley ellende en gebreckelikheyd; enwy
gaen,buyten ons, in eens anders vuyligheyd fchrafelen , en

noch dickwilsjdiewy niet en vinden, raaer zelfs daer maken.

Men zegt dat eertijds eenigeAlvinnengeweeft zijn, die alle

te zamen maer een gemeene ooge en hadden , die zy t'huys

lijnde in een kiftjen op-floten , en gebruycktai die alleene-

]ick,wanneerzyuyt-gingen.Zoo doen oock dezemenfchen,

die haer eygen on-volmaecktheyden, die meeruyt-fchettc-

ren,als demiddaghfcliezonne,nietenzien,ofzicn en willen,

daerzyeens anders ftof-2ondekens op hetfcherpftc bcmerc-

kenkonnen: over-al burgers zijnde, behalvendaer zy woo-
nen. Kluchtige, maer noch ellendiger dieren. Aenfchouwt
ditftaeltjenjgelijckhet hieruyt depennefchiet

:

Zijtghy keurig om te Iveten^

lVateenkeur-li)tjsmcnfche Tj ?

'//ƒ een mis^dragt^gantfchyermeten^

Noyt yan zorghy ofkommer vry.

Zijn heroef is veelte enge^

Na V begrijp yan 7tj?i verfimd'.

V/terom is 't dat hy zich menge

Altoos met eens findersjiAnd.

NochtAns kAn hy '/ z,oo beleggen

Als hy V Alles onder-mijnt^

T>At in Al:;'ijn doen en :^eggen^

Niet da» ep/ckelliefU* enfchijnt.

Geen



Ceen nieu'^^tijMngh magh-er komen ,

Ofhy isftrucks of dejiraet %

Dt4s zoogaet hy zich heromen ,

Bat het eerfi uyt hem ont-Jlaet,

*tScht/ntdat niemand en kan hacken^

Als {met oorlof) deur zijn aers.

Wat een ander :^eght , zijn quacken.

Niemand ziet , als hy zijn kaers,

Hy "^eet of een hayrke?t hrecde
,

Hy kan zeggen of een draedy

Hoe veel dees ofgeen'' uyt'reede ,

Hoe veel leinji daer :^y , offchaed^,

Hy zalu in V hreedyerhaelen ,

Al Tifat datter om maghgaen j

Hoe veel:^ackeny hoe veel haelen ,

Vat inydersfack-huysftaen,

AlT»at datter Tt^ert hejloten ,

Al'^at datter Tvert beraemt ,

'/ Schijnt alin zijn hreyngegoten ^

En hy hem te hoof ver:^aemt,

Hy Tt>eet , eer de Prins of'trecket ,

tVaer heen dat het isgemunt
j

Ofhy V zomtijds "svat hedecket ,

Hy kar^t Teggen of eenfunt.

niemand derfof hofe leven ,

NtenMnd vreeze voor de ral:

Dezeman heeft ofgefchreven ,

Wat nae de2'en "roeden 7al,

Cfhetoorlogh , ofhef^rede^

Ofhet -^e'^en :^alhejland',

iVat yoor landyofTvelckefiede

Mars :^lftellen in den hrand-.

Dit , met alNm-ftandigheden ,

Wijfi hy netjens of 7ijn duym ,

lïj

En hekleedet metx^nreden \

Maer '/ is niet als leugen-fchuym.

Niet een bode magh-er komen
,

Niemand briefen en ontfanght y

ofhy heeft terftont vernomen ,

Watter in de itfolcken hanght,

V Welck hy niet en laet yerkouiven ,

Noch vervliegen in de Ti^ind ,

Maer hygaet hetftracks ont'Voul»en ^

Daer hj d^eerfte ooren vint

:

Doch niet met de :^elve leden ,

Maer 700 aerdigh toe-gemaeckt
,

En versiert met 7uicke reden ,

Dat het yry l»élandersfmaeckt,

Alzijnfpraeck is zoogekloyen ,

Engehreet met tuffchen^naed^

Dat 700 onder , als oock boven

Weynigh -van het Ueckenjlaet.

Ziethy tDpee ofdry tezamen ,

Dieyet nouflighs hebben 'voor
j

On^e man en ^al niet fchamen
Toe tejleken neus en oor.

Vrienden , :^ght hy , metgedooge ,

Dat ick uge:^lfchafPoor* ,

ifferyetnieulvsvan omhooge^

Heeft de Prime itfat of ^t/foor ?

Kan hy daer dan niet vernemen

,

Als eenftilen doofgefiaijgh ,

Hy -Malt of de Palts 3 ofshemen ,

Engaetfi»etfenyandie krijgh,

Daer "^eet hy dan afte maelen ,

Waerom dit ofdatgebeurt ,

En in V breede te verhaelen ,

mt de Vorjlen heeftgefcheurt,

P VVdi
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Waf Brittangien heeft belogen ,

Dit te heten , ciAt te doen j

iVat ivy noch 'ver'^Achten mogen ,

WAt yerhopen ^ipat yermoè'n,

Daer naergaet hy breed uyt'lveyden

Op het Engels-Buytfch verdragh-,

Waer naer onsge:(Anten beyden ,

En ifiAt dACr nochfchorten WAgh.

Van hier iveet hyfrAey teffringen

Op d^Oofl'lndixenfchen rAed,

En zeerpuntigh in te bringen ,

WAt hier in aIomme g^et.

Hy en heefter niet tegelden ,

Zijn nAem Deerter nietgefpelt

;

NochtAns Uet hy niet te melden ,

iVat de deel'genooten ^uelt,

*/ Zdnté , :^eght hy , hAeJI nyt-leken ,

i^ls depotz^AMn ont-deckt^

Met '^atfeylen engebreken

Dat de kAmers Ttjn bevleckt.

De2e koop-mAn kan ^tniet houTi^en
,

Zoo diep aIs hy is ver-:^eylt :

Gene Tullen */ hoofdjlaen krotfü>en ,

Wert-er niet haeji uyt-gedeylt.

Tders middelen vermogen ,

Tders rijzen ^yders val-,

Hoe zeer elek een is bedrogen ,

HoeUngh dAt hy '/ herden 2^1;

Dit y en T^atter meerkAn ipezen ,

VAn eensyders doen , ofJlAnt ,

Is in 't Ungh* en breed' te lezen

Op de ytngers yAn :^ijn hund,

Samfons vojfen ZAgh-men brAnden

Alhet koren
yfteert Aenfleert ;

Maer zijn tonge , zonder bAnden ,

Tdersgoedenaem verteertK

E M-



EMBLEMATA
XV.

Hoe zijt ghy Chrift , nu dus gefplift >

"5

E Lek een leeft z^ijnsgeloofs : niet als degeeftz^dtnygen 3

Van een rechfveerdigh menfch: maerjdereen moet

ZjUygen

Ujt z^oetheyd bittergal y en ^ringht desHeeren ^et

Als ofhj , met dien lajt , daer o'ver ^aergezoet.

De Gods-dienfi ons 'verhint , ^ygaen ^elalter Kercken ,

En dienen eenen God^ maer die het <welz,almercken ,

ZalHemelz^ien en hel. Dejieerten z^ijn "verknocht,

Maer dhoofden z,ijn 'verdeelt : elck ZjOecb een ander

locht.

Pz Ujt-



Uyt'legginge.

Et drouvc aen-zichtvan onze lieve moeder, de

Bruyd desHeerenlefu, heeftmy t'anderen tijde,

daerover in gedachten zijnde , dit beeld , en deze

weynige regels voor gefchreven.Ick en wil mijn na-

gels op de wonde niet flaen , die nu , door Gods byzonder-

licke genade , dus verre geheelt is , en met een zoet roofken

allengskens over-togen wert: even-wel en kan ick my niet.

fpeenen , door een deughdelicke begeerte, diemy daer toe

fpooren geeft , het jammerlick verdriet , en de fchadelicke

crgerniffen te beklagen , die daeruy t gerezen zijn : op dat een

yegelick inhaet verkout ,in liefde verhit zijnde ,dat groote

merck-teecken vaneen kind Gods^in zijnherte gevoele,

welck is de liefde van zijn even-naeften.f/ii^r^^^w^zeghthec

'Li2mdits\itmthy^alickhnnen ^datghj^mijne kerhngen TJjt y^ooghy

malkander liefhek. Die deze liefde in zijn herte gevoelt, magh
daer uytvaftelickbefluyten, dat hy een herberge,ja een hcy-

lige Tempel van Godes geeft is:dat hy een hemelfch krijghs-

knecht geworden is , toe-geruft met fchoot-vry wapenen
,

waer mede hy alle devierige pijlen des Sathans zal uyt-bluf-

fchen ,en te rugge zenden.Want dewijle wy van onfe wiege,

jae van onze geboorte af, een verdorventheyt mede brengen,

die een over-matige zelf-liefde in ons geteelt heeft ^ en dat

noch het quaedfte is , een verachtinge , een on-licfde , en een

haet van God en onzen even-naeften ; zoo en konnen wy niet

anders bevroeden , deze Goddclicke deugd in ons vindende,

als datwy van een ander geeft,als die desWerelds is,gedreven

werden.Maer wy zullen in de tweede Tafel blijven.Den A-
poftel fprekende van de rampzalige ftaet der gener,die noch

geen andere,als haer cerfte geboorte en hebben, zegt,dat wy

,

die.



die, door Gods genade, weder-gebooren^ijn, oockt>oor-maels

on-loijs icaren , ongehoor^aem , ch^alende en dienende menigerley begeer-

lickheden ende '^el-luflenylx>andelende in boojheyd ende mjd,hatelick :(ijndey

endemalkander hatende. Naerde mate dan, datyemand in de2c

liefde van zijn even-menfch gevordert is , mag hy oock zijn

weder-geboortebegrooten, en zich van de erffenifle des he-

mels verzekeren/t Enbaetnietde herffens gebouwten ge-

meubelt te hebben , met allerley wijfheyt, en diep-zinnige

v^etenfchappen, die zelfs de heymeniffen des hemels fchijnen

te door gronden: zo ghy de liefde niet en hebt,ghy werthicr

in van denDuyvel over-wonnen5wiens verftant ghy niet be-

reyckcn en kont.Die menfchen fchijnenmy de tanden uy t te

rucken,die altijds de mond vol van Gods woordden het hertc

vol van bittere galle hebben, geknoopt in wan-liefde,€n al-

le on-gerechtigheyd.

V Is aïraes ^van veelte "^eeten ,

Bn te pocchen van fecreten ,

Die des hemels ^^^en raed

Voor ons ipaji be^^egelt laet,

't Isjae God te l\?ers en tegen

,

Hoe het oock magh zjjngelegen ,

Bat een , die ^ijn broeder haet ,

Op Gods '^ct^ of'Spoorden [laet.

Met een op'gebla:^en ba!

Fan^oodanigh mond-gerai

VFatghy meugt , en met ^at reden ,

SprekenVangeloofen Treden ,

'/5 f^ een heyl-loos tijt-y^erkort y

Als het niet beleeft en '^ort.

Die goe -goorden niet wit keeren

Ingoc' daden, ^almeerdeeren.

Als een , die met 's -werelds lint ,

Woord en daed te '^amen bint.

Laet u niet , o menjch , bedriegen ,

l^och u eygen hert beliegen ,

Weghdan verkecrde,en on-bekeerde menfchen-herten

,

die de on fterfFelicke dochter desgeloofs,vanhaermoedef

pooght afte fcheyden : die de on-buygelicke mate onzes le-

vens zocckt te verwringen, en uwe duyvelfche on-liefdc,

Ciet de mantel van godvruchtigen yver te bcdeckea.

P 3 Als



ii8

Ahgh^ een Koninck T^iet , mt ^ji' engoud hhangên ,

Bier uyt en hifjckt noch niet ^ijn Koninckiijcke eer :

UaetTJetghj , met een kroon y T^ijn heyligh hoofd om-rangen,

Ghy T^pechgeen Ipafter pand , noch ander teecken meer*

*t Is mygeen Chriflen-menfch , -üpat dat hy almagh rommen ,

jyie 'veehangroot iperftand , en diepe iVtjsheydt kracch ,*

ïaniety die door ghebe'en byGodez^oeckt te kommen

:

'^ Is alleen rechte liefd\ die een geed Chriften maech.

Maer my geheught een oude fchildery gezien te hebben,

daer het Geloove en de Waerheydt ^metbenaude aen-zich-

ten 5 enfackelen inde hand, de liefde op ftraete zochten
5

doch zywas ,
gelijck de oude Poëten van Aftrea zingen , ten

Hemel gevloden. Dacrom ftont daer oock onder gefchre-

ven 5 Fö)^ merite cerche charite\ qui efl au del allé. Kan dit op onze

tijden niet gepaftwerden^ick moet heufchelick bekennen

,

dat ick een kort gezichte hebbe,en niet wel dit gedichte hier

inenvoeyere.

San5a è Solyma , fed trepidans , in Eiericunta

Defceride, Ibireperiesplurimoslatrones

:

Vndeaccipiaslpulnera ^forfitanque mortem.

Verum tibifolatia nulla ipulnercto.

Non Samarium inyenies , i5f minus LeVitam

:

Nee "verba animum , neque res alleyabit ulcus.

Dat is:

Gaet uyt naer lericho , maermet een billick beven :

Dat is , gae , daerghy ivilt ,ghy ^ult daerVmden le-vcn ,

Veelroovers , "veelgeboefi : ^^^acr dat ghy zult in nood

Van "bonden ^ijn geflelt , mijchien oock y>an de dood.

Maer ^ijt ghy daergc^ont ,
geen menfch ^al u verbinden

,

Ghy \Hhgeen Samartjt , noch recht LeVijtdaer Vinden.

Geen

1



Geen 'boorden u^ gemoed in dit ^efï>loeckte dal-,

Geen daed w^s e'ven-menjchs u ^eer verlichten T^ah

Maer 't is te vreezen , als wy de keten en den in-flagh van
de webbe dezer eeuwe , met klare oogen , in-zien, dat zelfs

oock dit , niet buyten de wegh ,
gezeyt en wert

:

Sibiquifque Deum fecit : in anguloque cordis

lemplum po/uit :fe Ifffua dedicaVit illis.

Hic delidis mdiquedelinitm almis

feriatur.Hicamoreturgetyhicrapinis,

Vtpromoveatmeliuspomceria rerum.

StenitfemipecushicihicdatthuracYumente*

Non eflpietas , non pietatis ulla imago,

Stant turpia mendada : vertmfepulta efl.

Fit cauda caput : i^ caput ejfe cauda difdt.

fiunt epuU morsfera : mortifque miniflra

Dirisjcordiopharmacafuffultalpenenis,

ïllufafides : omnia yenaliaprojlant,

Vt quemque rogem : iperhonm es ne tu ? inquiet ^fum.

Aft Ilias is y aft erit is berna malorum.

Verftact dit in zulcke zin , en ten naeften by , met de zelve

woorden.

Blekeen maech \icheen God : en inden houck^ns hert.

Verent hy een geboulif , dat tot ^tjn tempelieren.

Ve dees aen alle kant , geflreelt ipan '^pel-luftspollen ,

In ledigheydt zjch loieght : dees is door minge/vpollen i

De de^e doorgesceldt ,• op dat hy ^oo den bocht

Van al ^^n roofen goed te -lijder ftellen mocht^

Vees , half-Vee , ronch enjnorch j dees tn^-roockt Voor deponden y

GeheylightinT^tjn beurs idaer^ertgeen deughdgeyondeni



Jae ^elfs des deughdes heeld is ^egh , ^erjlroyt als kaf:

Det>ujk leugensflaen , de l^aerheyd light in'tgraf.

Eet hooft dat ^ert de fleert : de fleert leert , *t hoofd te tt^c^en.

De maeltijd , die ons ^ou verquicken en genegen ,

Wert tot eenfelle deod, geloofen tronie is ^oort

:

En die noch tromo mocht z^n , "Urt nergens meergehoort.

Vracght yemcnd , dienghj Vilt [^oo is de eeulo ^erdurpen)

Zytghy een deughd^aem man ? hy '^^al'^elflout'lick durven

lelpoegen daeropyjae ; en alsghy 't loelin ^iet ,

Hy is een ^ee ^van quaed , een helle "ï^an 'verdriet.

Laet ons
,
geliefde land-genooteiij de liefde ter herten ne-

men , en den minne-genootvan hcfpermenfchte 'itfoordy inop^jc

ooren laten klincken 5 iFte ^eyd , dat hy in het licht is , ende fijnen

broeder haet , die is tot noch toe in de duyflernijfe. Wie ^nen broeder lief

heeft y die blijft in het licht ^ ende in hem is geen ergernijfe, Maer "^ie

^^nen broeder haet , die is in de duyflernijfe , ende icandelt in de duyflcr*

nijje, niet toetende ^Vaer hygaety loant de duyflermjje heeft zj/n oogen

yerblint.

Wanneer hetfpadejaer de bojjchen en de bergen

,

Met koude grif4gheyd , heeft loijds envjds bedech
j

Vefnoeyer , deur'tgeluyd des eerders yan de mergen ,

Die dan het eerfle licht begroetet , op-ge'^cch j

Light uyt een row^e koets , Tjjn -Sferen-harde leden ,

En treckendHn ^ijn horfl den l^ind en morgen-kou ,

Verdrijft den damp desjlaeps : engaetfloucks henen treden ,

l>^aer 't eertijdsgroene bojch , de handen uyt de mouli?

:

Al tpaer hy hou-^tenkapt , met goede btjle-betcn ,

Dearmen 'van h gchoomt , ont-eert door koud en tocht ;

Op dat hy aen den heyrd ipel^arm vjnfpijs mocht eten ,

En ipan baer hardigheyd de koud ont^blootenmocht,

Maer
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Uaer^at loertoezfsn '^y ? loaerom doen '^r nktfcheyden ,

En drijven feene-mad^ met heete liefden -vier ,

De koude , die om dreyght , en ponderfeyi^alkyden

Naer 't keelgat ^an die Draeck , en y>an die helfche Gier.

Dieeen burger van Roomen is^en zijn ooren op die tale ver-

leckert heeft, zal liever de eygen woorden lezen, die dat

Goddelicke yerftant in zijn Naer-gerichten ( Epidorp. lib.)

gebruyckt heeft:daerom en kan ickz' hier oock nietuy t-la-

ten , endehem zijn behoorlicke eere ont-houden.

Syl-vasuhifrondigeras ^collcfyiiefupinos

Serm gelida camtiejparjerit annus ,

Signo lucicoU alitis excitus canoro

;

L ignatoïfua memhra mdi kijat ciihili.

Mox cum coreamfonius piger haufit apertum ,

Somni nebulam , atquequietisgna-vus inertis

Excujftt : i^ inde abiensfrondentia qitondam

Nmc brachia dura/nolpo/iat-a decore ,

Morfu decutit umbrifecc^ puljafecnris ,

Hls utfrigora f^Ditia privct opaca.

Ginidnos aiimü$pr<eterea , aut deinde moramiir ?

"Nee tartareosfrigore minitantia hiatus

Extendimiis ignigenis caritatis awis,

Maerwatwil ickhet al verfwijgen? gelijckde Quack-zal-

vers Scorpioenfchvleefchtuflchenhaer tanden knauwen,cn

dat doodelicke zap van Spinnen in-fwclgcn , al op datzy

haer ware te beter venten en acn-prijzcn mochten: alzoo

hebben oock de zommige een bittere partyfchap in-gctroc-

ken , om haer zeiven fchoon voor te doen ,cn den naem vnn

groote verftandenjen rechte y veraers te vcrdicncn^die noch-

Q_ tans



tans noch elle , noch mate van haer op-genomen haet en zou-

den weten te geven, lemfalem was tegen Samarien,en Sa-

marien was tegen lerufalem. En waerom doch? beyde lo-

den 5 beyde mede-genoten van het zelve verbond zijnde.

God meynde d*een , en verhoorde niemand, als die te Sa-

marien aen bad: Geen gebed, zeyde d'andefjcnis Gode
aengenaem , als dat te lerufalem gefproken wert. Hierom en

wert lefus in Samarien niet ontfangen • hierom wenfchen,

die aen zijn zijde gingen , en dien de geeft derzachtmoedig-

heyd dagelicks geleert ^Niertydatbet uierlpanden hemel neder-d^^

Ie, mdeSamarkarienVerflinde. Ochofwy dit van onze menfchen

niet zeggen en konden! Hoor noch eens, watdiegroote

I u L 1 u s zeght

:

Jn dicimus , ut coelitt'A ignita ccrufcis ,

Abfumat eosflamma nuhis ore yoraci ?

Vt nos minimè hmine cenjuere dignosy

Ahfiflkepernkiem confiare nocentL

Scd redditepro aiminc ,pro mente maligna

Plenam -vcnïam ,p!cnaquedifcnmmapacis^

Venit hominh filius haud perdere gentem ,

Scd mnimera componcn durahiUs s'c^i.

Dit mogen de on-geletterde dus verftaen:

IVa ! \e?_gen v:y , dat yler en klamme dalen gouden ,

Die fucr Ipertcer' en brand\ in eengegloeydc '^okk ?

Hoc-'^c/^y ons dit licht in geen decl'^ecrdigj) houden ;

Boud op iperderjfenistefmedenacndit ipolck,

Macr ^oor een lï^re^cl hert , en on-gclijck t'ontfangen ,

Geefliclper -vol af'lact , en ipo* hejcheyd 'van -vreed\

Gods Zoon' en heeft ons yleejch en bloed niet om-gchangen ,

Wanneer hy deuv-gaens hoen , ^jooy onz^e jonden leed'
j

op
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Op dathy ons ^jjn Ipokk ,
^oo bitterlick y^erhegen ,

En met T^ijns bertcn-blocd , en water af-gekocht ,

Verdetlpen t^ou j maer heeft "Veel eer dit algeleden ,

Op dat hy 'van 't verderfons zjelbehouden mocht.

Hebben wy ons dan te vooren in onze plicht vergeten

,

laet ons nu ,
gelijck met een fchouder, dat lieffelickejock der

eenigheyd aen-trecken : laet ons de levendige kract bewij-
zen 5 vanhetgene^daervan wybelijdenifledoen. De God-
vruchtigheyd en kan geen on-vruchtbaer aerde veezen : 2y is

beyde tezamen, Maria endeMartha,gtIoove endewerck.

woorden en v^^ercken moeten kinderen van eender dracht

zijn. 'tis loutere verdruckinghe 5 van S. Pieter te nemen^en

S.Paul te geven , den eenen A^utaer te beftelen , en den ande-

ren te verrijcken
5
gelijck de Paus-gezinde fpreken: dat is;

hetgeloove alles te geven, en de liefde niet over te laten.

Laet ons dit met wenfchen en betrachtinge zeggen

:

O liefde , hemelfcbpand ! daeluyt u hoogeflede ,

Op on's , die ponder u , God noyt en zjdlen ^icn,

O eenigheyds Autaer^ c moeder yan de ^rede 1

Wy kommen u den hals , en heel ons ^el-ven bie'n.

(X^ E M
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EMBLEMATA
XVI.

E en rijcke vreck , een arme geck,

DEgeld-ZjUcht is een hel , eengraf ^ een dorflig aerdey

Eengeyl onvruchtbaer "vroww' y die nimmerskint
en haerde ,•

Die ^eldenmenjch 'vermoeyt ^maer niet ^verz^aet in t

minfl: (mnfi.
Want hoe de menjch meer heeft , te meer hygaept naer

Een onverz^aedlick 'vat , een z^ifte 'volmangaten
,

Dieofghyfedes 'vult , V en kan nochtans niet haten.

Oheb-luji z,ondereynd,diemven "xveerdz^ooruiltf

Want hoe de ivegh meer kort y te meer hy teer-creld^vilt,

Vjt^_
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Uyt4egginge,

Eze volgende gedichten zullen tot een fackel die-

\ nen , om den ellendigen ftaet van die flavige Gier-

monfters , meer dagh en licht te geven.

lek boud' hem in elknd' , en on-geïuckgedoopt ,.

Dieftadiggeld en goed , deur du)\end ^orgen hoopt

:

Dacrnaer n>an honger queelt , naer ^jnon-ntittejchatten ,

Die als gekerckert[iaën , '^jjn kiften naw^o en matten

:

Die hy , als Twijnen God , al eer en dienft aen-hiet ,

Bn als een heylig ding , in eenen tempel , ^iet.

lek bidd' u , oude iPreek , ^iltmy hier anf^^oordgelpen

:

Meyntghy , tergoeder trow^ , geluekeliek te kyen ,

Om dat hy u be'^aert , en op-gefloten zijn

Veel machten en yeel^ol , ipeel koren en veel '^ijn ?

Daerghy maerhebt een kleedt enfchijnty heel Toonder krachten j

Van hongeren Vandorft inoyer-^loed tejmachten,

Daerghy ^oiangfi en Wees , met niemand om engaet ,

Om nietgcdruekt te \ijn te nooden tot if^Jehaed,

De rijekdcm , necngesm , en ^ertniet afgemeten

"Naer hoonen op-gehoopt , daer niemant kun fan eten ,

Maer naergenough^aemheyd. Die m.aer ^ieh ^elf^ernought p

Leeft rijck , al is het geld hem fehaerfiiektoe-gel^ought ,

iVat kennen , :{egh my eens , tï^at kennen u doch baten

Vcelhuyzsn , en ^ieraet , yeel koftelicke raten ,

lu^celen , rijck getoy , en Ivai naerrijekdomruyckt ,

Zooghydie nimmermeer y of im.mers naimgcbruyckf

,

't Is e-ven ofghyginght in wsv buffet op-fiuyten

Rei, declgebackenfteen , ofecni^' aerde-kluyten.
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Ghy doet , als Priam deed , die daer hy fitten mocht

Op een vergulden throon , z^eerrij.kenfchoon denr-lvrocht ,

Gingh liggen tegen d'aerd ,
^ijn hooft en horfl be-vlecken ,

Met 'tgene ipan onsgaet , als Ipy ons beenen decken,

Oongeluckigh menfch ,dle^oolPerdfietlghjpaerty

Dat ander rijcke maeckt , en u Ipeel ^orge baert,

Ghy meught by d'onde man Vlyffcs 'zjjn gekken ,

T>ie ^erre yan 7(jn land , Ipan wend en maegh y>er[leken ,

In eenigh armgehucht , '^chen ^jnkleyngezjn

Zeer magerlkk onthielt , met eene Vocfier-min,

Terl^ijle dat ^ijn Wou'^v infeeften , ?» in danjfen ,

Met hare minnC'bend' ^}jn middelen gingh iperfchranjjèn.

Ghy lijdt , de-^ijlghy leeft , by naergelijeken quaed ,

Als Tantalus in d'hel; diepijn lick ,
ponder baet.

Van dorfl , in 't '^aterjïerfi , en noyt en kangeraechn

De vruchten , die nochtans rijnmond en lipgenaecken.

Want als hy daer naergaept , en al^ijn lijfnaer reckt ,

Terflont een on-geluck hem dan terugge trech

:

Of 't 'Svater '^ijckt Van hem , ofypel een ivind-ge'^emel

De appelsfchielick roert , en 'voert- \e naer den hemel. -

Zoo dat de arme man , met knagend' herten-leed ,

Altijtsnaer 't etenfnackt , ennimmermeer en eet,

V Maer if^ goed , alw^fchat , engaet niet henen kopen
,

Deur't drijven van de ivind \ghygaet het zelfs Verhopen
,

Van d'een tot d'ander huys , ofergens op een mert
,

Daeru , naer uloen eyfch ,
genoughgeboden lieert.

Op dat loanneerghy dan met "volle ^vuyflen keeret ,

In honger , engebreck , u^-> ^vleefch en bloed verteera.

Als een ellendigh menfch , met ivater- T^iicht ghcperjl
,

Blijft met de mond op't nat , tot dat hy daeruan berfl ;

Ahoo
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AIt^oo en niflghy niet ^van altoos meer te krijghen ,

. En ahghy 't nu alhebt , naer ander meer te hijghen.

Tot datghy t'eynde loops ; met angjl en pijn heken ,

Gefteypt '^ert naer de Dloed , daeryder^een moetgaen.

Zoo Charonnoch bet^eeght deur'tgeld^ u Dpeder-brochte ,

Vand'oy>er-^ater-kant y enghy ditk'pcn kocbtCj

Zoo hadd* hetgeld gebruyck i ^oo loaert de pijne '9Paert ,

Dat tot dien yveder- keer het T^el^e wrt yergaert»

Maer nu des menfches lot yerkeert op zstkkefchij^en ,

Bat die eens in ^ijn/chuytgetreden T^ïjn , daer blijden ,

't Zy ^erck-lien , Prins , of Vorfï , ^oo leeft dan ran bet goed ,

Vat God u heeftgedeylt , met een Derheught gemoed.

iSlaer wïp af-Jcheyd , eylaes! ^aluderijckdomjïrecken >

Om deur een'^reedgcknaegh u^eben uyt te recken

:

Om datghy , als een diefran f/il? mij-hruycktghelutk ,

'Niet anders hebt ontfaen als -^cl^yerdienden drucK

Tegen dezulckeheeftonsde VandómfchePoët eendef-

tighgezanghnaer-gelaten, daerinhy de treffelicke aerdig-*

heydvanPiNDARLSuyt-druckt. Dit zijn zijn woorden :

G}uand tu tiendrois des Arahes heureux ,

Bt des Indoisles threfors plantureux ,

Voire^ des Roys d Affjrie lapompe ,

Tu n\'s point riche , ^ ton argenHe trompe.

Iepark a toy
, j«i erres

Apres Porpar les terres ,

Fuis d\lles t'ennuyant ,

La yoileau maft tuguindcs >

Et Ipolesjuf^uaux Indes
,

Lapawvretcfuyant:

Mals



Maispour courir , lefoin ne laijfepas

jyaccompagner tes miferabks pas

:

Bien qiiepar toy mainte grand nefchargee

Velingots d'orfende la mer Egee.

Legain qui te toiirmente ,

Suitkhien^ quis'augmente

Guidantdecade'lky

Parksioaguestaviey

6}tif moïns efl ajfouw ,

Galland plus de bienselFa.

Les larges ports de Venife^ a An-vers
,

J^e tous cojle^de tes hiensfont condens :

Cherche^pa}'eaUypar ^vent y^parten^pejle

Ifoulefoleilhaujje , ^ bai/^e latefle;

Cesperles achtees ,

Sicheresfoientjettees ,

Et des rubis balais;

Oti'on remetteen fa mine

Cefte efmeraiide fine ,

Lapompe despalais,

„ Depen de rente on 'vit honneflement

:

, , Le 'vray thrcfor efl Ie contentemenf.

„ ISlon lesgrands biens , lotirde i^fafcheufefonmc ,

Bien , nonpas biens , mais le malheur de fhomn^^c,

Tafebyre eft incurable ,

A'varemijerabk:

Car Fardeur d 'acquerir ,

Quifans repos fenfiame ,

Engardequetoname

Jslejepuijfeguarir,

Afufle

j>
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Ah Ipour ^ouloir bannir lapaulpreté ,

Tu te bamis de ta maifon , iff changes

Ton douxpaïsaux regions eftranges ,

Mais kfoin i^ l'enloie

,

Vrais bourreaux deu loie ,

Netabandomentpoifif:

ïour isf miB ih te mi/ent ,

Etfur ton cceur aiguifent

Vaiguilldn , qtd tepoint.

Et toyyieillarddefepu/chre oublïeux ,

§imjufqu^au cielejle'vesen maints lieux
,

Marbrefur marbre , i^japrefque morttajches

Fendre les roes
,
que tu bailkspar tajches

:

La tem neflpaspkine ,

Seulementdetapeine ,

Mais kspoiffons aujfi ,

Sententfous tes ou^rages ,

Baflisa leurs ri'vages ,

Leurmanoir e[}recy% ^

Bien quepar toy un miilierJffna^ons

Maintsgros rochers animent de fanons

;

Si mourras-tu : ta plusfeure demeurc

Eji Ia maifon , ou Cerbere demeure.

Doncques alpare cejje ,

Ceffe doncques , ^laijfc

Le dejir d*amaffer

:

Le batelier
, quigarde

Leport d*enfer , nagarde

Pourforterepajürt ^

R La
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LaRhadamant Ie luge audackux

Fait tormenter les aiparkieux ,

Bt findigent
,
que Ie trejpas delme ,

Aije djon tour la bas illaijje ^i-vre.

Si dottii la rkhepierre

lantjoit d'eftrange tem ,

Etl'or tant fecerche\

Voihlcs nont lapuiffancc

D'ofler la doleance

De leur maiflre fajché.

Pourquoy l*Eg}pte iray-jefaaageVy

Tourquoy iray-je aux Indes ^^oyager ,

~ Changeant inon aife aux richejjes lointaines

De f Oriënt qtiijes ataradepaines ?

Laetonsdit5opde7elve toon, naer-zingen. Doch niemand

en oordeele , al s die de mate verftact.

Alsghy al hadt denjchat en 't alder- befl

Vant Arabier[ch , en h Indiaenfch ge-^efl ;

lae T^lfsdenftaet -vand^AJUyrieffthe-vorJlen,

Gh'cn \tjt niet rijck : 't geld doet naer't geld noch dor/Jen.

Icki^eyn'Uydiegaetdlpaelen

islaer *t geld , op bergh en daelen ,

En als't u daer verdriet ,

Licht zeykn ende'ï>anen ,

En ylieght naerd'Indianen ,

En 1^00 'tgebreck ontt>liet.

Maerofghy loopt ^ de T^orge niet en het

Bjjf te ^n y -^^aer datghy hen^ngaet.

Uoc-'^'d
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Hoc-iod deur u ^veelfchepen diep geladen ,

Met barengouds , deur-klie-ven Thetijspadctlv

De '^ïnft , die u [leedsplaget

Volght 't goed j dat u hehaget ,

En leyt u , met t>erraed ,

Door Nereus l^oefle yloeden ,

Bn hoeghy meer hebtgoeden

Te minghy ^ijt ijei^aet,

Degroote reen , de ha-vens '^ijt-geflreckt l

Zijn met tf^goed , aen alle k^nt bedech ,

Gedocht deur %een , deur buyen , en deur lolnden ,

Ahoaer de z^onn T^ch heft engaet Verblinden^

Diepeerlen dier om hijgen ,

Laet die te gronde hijgen ,

Bobijnen oock hoejchoon ;

Laet die fijn' emerauden

In hare mijn ^ich houden,

Pracht ipan eensKonincksthroon,

j
,Men leeft ipan -^eymgh rent heel fraey en ^oet ,

5, De "^arefchat is een Dernou^ht gemoed :

„ Met *tgrootegoed , moey'iicken lompe [ommen ,

ijGoed y neen ^geengoei , dat ons lichtkm "Verdommen,

O vreckaerd , ^ol ellenden ,

V'^ hort[e ^alufchenden ,

Want heb'lufl rolvan nijd ,

Die u aldus doet branden ,

Maech dat ghy Van dees banden

Noyt hnnet ^jjn bevrijt»

Maer loeite recht 7;ijtghyVan hulp ont-bloot.

Ah ! om dat ghy verbannen ^oud den nood,

K 2 Bant
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Bantghy u zelf, en twijfelt , 7:pnder reden ,

r^ ^oete land met ^er-gelegen fteden.

Maer nijd , met \orgh en beyen >

Beuhlpanu^ptjnigh lelpen ,

Nö)f ipan u TJjnge'Si'eert -,

Dagh en nach tj u nijpen^

Enopu hertejlijpen

Defchefpte , die u deert.

Enghy grijs hoofd , niet denchn£ op de doQt ,

Die o^erafyerheft tot 's hemels kjoot

iSeen marmer-[leen op pander ^ en doetjplijten ,

Halfdood , de rots , en ingedeeltenfinijtcn,

Met alleen d'aerd' kan ipoelen

Dep^n yan alur^^oelen y

Maer oock'tgefchubde t>ee

Voelt krimpen barepereken 9

Veur al degroote -gereken ,

Getimmert op de T^e.

Uoe-lotldeur uipeeldu)\end Hen ^ichf^oen

Veelgroote rots te yclcn met fatjoen ,

Ghy moet in 't graf: het huys daerghyloaflbl'j'pet ,

ïs 'tj-^arte hol , dat Cerberm bevrijder

.

Houd op dan -vrecke menfchen ,

Houd op , en laet het ^snjchen

Naergoed , en blinckend flijck-j

De Scktyt^man , die be'S»aret

De hel , noytyemand^aret

,

Al'^aer hy noch ^00 rijck.

Daer Rhadament , die richter on-y^ertfaeght

Den yreckaerdpijnt,^ en met yeelflra^enplacght ,

.



En laet by beurt; den armenman daer kipen
,

Wanneerde dood hem ever heeftgegeten»

Zoo dat de rijcke fleenen ,

Die-men ^00 'verr\aet kenen y

EntgoudgeT^ocbt ^00 T^eer^

Geen kracht oj ^enwi^ roeren ,

Die droejheyd l^oegh kan boeren ,

Van haer he^orghden heer,

Waeromftell' ickjEgjpten in on-rujl ,

Waerom j^^jy/ ick naer Undiaenjche kufl ?

Ver'^ijjelmijngematkmet 'vremdegoeden ,

Die ons y>an ^00 yeelpijn niet konncn hoeden

,

Ï33
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Maethoutflaetc

EEnteer-gevoelighpeerd^'volgeejl , en moedgeboren

,

Wanneer het ^ert te 'veelgeprickelt met dejporen ,

Het brieft , het jlijght om hoogh^ de Rujter moet int:

z^and:

J\daer die het z^oet berijt , die heeft het heelter hand.

Het peerd is "vroww Fortuyn ^ V geluck 'van V "werelc

Knaken :

Jldet 'welck' 'Wanneer ^y ons y in eerbaerJHlt\ ^jermaken.

Wy Z}ijn daer med'gedientimaerdie-z^e 'vergtge^veld
^

Wert^z^onder eenigh' hoof njan op-fiaen , neer-gevelt.
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Xfyt-legginge,

^^^^. LIe groote dingen zuchtenonderhaer eygenge-

;^ welt, en vallendoorhaer zelfsgewichte. Al het
^^ geluck moet ons verdacht zijn. Adomncfonuitumbc'

num Jiijpidofi ^ pa-vidi flare dcbcmus, Etfera ^ pijcis

fheaiiqua ob/e&ante dedplfur. Munera iftaFortmce reputamm? Inji-

dUJupf. Dit zeght S e n e c a : Wy moeten tot alle toc-lpalligh goed

y

met naer-dock en verbaejlbeydfiaen. En ^ilde heeften, en^ïfjchcn lieer-

den deureen 'vermaeckelkke hope bedrogen. Achten -^^y diegiften der For-

tuyne ? ^c^iffelick het T^ijn lachen. Het geluck dezes werelds is als

een heldere lucht des winters , een kalmte der zee j een ge-

ftadigheyd der mane.

JJhomme ennaijjant n'adu cielajjeurance

De iDoirJa Vie en efgale halance.

Iljaut/entir de Fortune Ia main ,

Telcftlejort de noftre genre humain.

Dat is

:

De menjchnict ^eker is , l^anneer hy t^ertgeboren ,

In elpen-ftfik gerichtlijn k'venfteeds te zjen

:

Fortune moet hem oock doen roeien ha^en toren,

Zoodanigh is het lot lpanjle?ffelicke Hen'

Wy moeten dan, wanneer het geluck onszoetelick toe-

lacht , dan meeftop ons hoede zijn , om haer geen fpot ichul-

digh teblijven. Het zijn ftercke beenen , die weelde verdra-

gen konncn. Voorfpocd maeckt ons dronckcn , en berooft

ons van goed , van reden
,
jae heel van ons zclven. Daerom

DemetpvIus oock niemand ongeluckiger en achte , dan

die langen tijd^in grooten overvloed,gerufl:elick gelccft had-

de, en noyt geen tegen- fpoedige voor-vallen ont-moct en

ludde:
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liadde-.gelijckalsofhem de Fortune verwerpelick , en on-

weerdigh geacht hadde , om met hem te worftelen. Groote

lichamen ftaen wijder geopent voor de flagen : zo doen oock

de gene 5 wiens middelen de Fortune breed uyt-gezet heeft.

Minus inpdn>o^ Fortunafurit. Zy woedt minft tegen de kleyne

:

ofwel die ingrootheyd en weelde zittende, haerkleyntjens,

en matighlick dragen.

Fama efljï&ilibus ccenaffe Agathocka regem ,

Atque abacum Samiojdpe oneraJJ'e luto

:

Ferculagemmatiscumponerct aurea "Vafis ,

Et mi/ceret opem ,
pauperiemque fintul

G)i{cCYcnticaufam , rejpondit : Rex ego quïfum

SicanU figuhjum genitorefatus.

Fonunam reverenter hahc , quicumque repcntc

Di^es ab exili progrediere loco.

Dat IS

De Faem' is o-ver-al , dat Agathocksplachte

Zijn mael uyt aerde-'^erckgemeenelkk te doen

:

En dat hy "voorgeenJehand' , maer ipoor een eere achte ,

V Bu^et met Samifchjlijck te laden alle noen,

Dacr hy oockdedejpijs in peerle-^aten petten ,

En menghden onder een den rijckdom met 't gebreck :

En als hy mertgel^raeght naer de^e Vremde '\y>etteny

En Ipat de oorT^aeck'^^as
(
als 'tfcheen ) "^an de\e iplecK

:

lek ben y ^eyd hy , V is li>acr , een Koninck , maergekropen ,

Hoe groot dat icknn ben , tijtpotte-backers :^ud*

HebFde Fortuyn in eer, die haejl\lick Vf^ geropcn ,

Vyt eengeringe plaets^ tot rijckdom ; eer\ enftaef.

Want



Want gewiflelick.

Geen menfchgeluckigh "^ert ge^eght

Voor dat hj V aerdfche huys Af- leght.

Het ongefiadigh lot der dingen
,

"Dat nu eens ipert om hooghgezien
,

Gaet ipeder naer de leeghteglien
,

Bn "^ilt het :^oet met V :(uer yer

tJiingen.

De nacht , die licht noch hit en kent ,

En deckt ds met een duyjler tent ,

Ali»at de ma,ne kan acnfchoul^en j

"Doet uyt dat hemels hooghgeboul» ,

Om ivegh te nemen 7orgh en roul» ,

EenJIaep yan heuni^ op ons douipen.

Daerna'^anneer dedach ontfchijnt^

V>efivartemantel'^eer yerdi^ijnt
,

En opent ons des arbeyds deuren j

D/r halve rond , aen alle 2ijd' , •

ICrijght Tvederom een nieui» tapijt ,

Versiert met allerley couleuren,

i^ls nu de i^intergrijs en kaely

Die , met eenjpiegelglat krijlael

^

Het vloeyigh ivater komt verkorjieny

De Tvoe/ie dulligheyd ont-bindt

Van die yerglaefde Noorder-Taind,

Die metfijnfelhejd komt uyt-borjlen.

De aerd'bekleet metgroengeioaet

Haer yroylick ivez.en dan 'verUct ,

Enivert met koud'enmifi om-troc-

ken.

Debcjfchen^berghfn^dal, en velt

'/ Wert alles in '^ijn vreughd ont-Jlelt ,

Ont-bloot van alyijnjchoone rocken.

Daer nacront-Jlaet een blyfayfocn

,

Dat Ivederompooght aen te doen

'3/

Dejetighdigh* aerd* haer groenen

howwen.

Dat ivederom niet dueren magh
,

Maer als de 7onn yerkrimpt den daah^

Moet Ander'mael de koud' uyt-hoti-

Ti^en,

Men 7iet al:j^oo den nacht en dagh
^

Als met een onderlingh yerdragh ,

By beurten hare keeren meten.

K^lzoovclghtfledcsjaer opiaery

De een tijdvoor , de ander nacr ^

En leerden 700 allenghs yerjleten.

De kindfheydyluchtigh endeglat

,

On-zeker als een bloeyjfelblady

iVert Teer ivelby de Lent^geleken.

De heete Zomer volght daer aen ,

De Herfjl die komt daer naergegaen,

Daer na de Winter komt in-breken*

o/^ / alsghy V al iveloverjlaet
,

En metet naer zijn rechtemaet ,

iVat is't doch van des menfches leven!

Dat somtijds vyeldaer henen vliet
,

Al eer het noch de zonne Tiet

,

En T^ert :^oo als een roock verdreven,

Merchjcns , hoe dat de looze tijd

OnsJledes onder d^hand ont-glijt ,

En metl^at treden hygact drayen :

Tooneelen , beelden hooghgejltcht ,

Die Ttjn meeft , met een droufgezicht ,

Nu onder haren valbegrayen.

er die nu toonen kan

Die hooghe mucre?^ , V D^ijdgejpan

Van '/ eertijds oyer moedigh Irojen.

Groot llion vcrqeten Hiht^ ,

S ZOQ
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Zoo doet oock menigh Roomfchgeflicht^

Vaer op mennu iodz.ictgun hoyen.

Ühieren ^Jlroomen^ volghc^elds ,

Die hihben menigh fchoonftuck velds

'BeJIxcn > als ofhet ivaer hAer eygen

:

Daer t'ander* tijden , rots en ivout

Zich toonden op 'gebla:^nftout ,

Enfchenen Codes throon tedreygen.

Men :^ict oock noch Tifel, allen dagh ^

Dat hooghe berghen met eenjlagh

Vanblixem-'\icr ter hellen -varen,

jEn menigh landjlaet nu en bloeyt ,

Dat , kortste voor^i^iert oyeryloeyt

^

Metpekiivan deiiioejieharen.

Men 7iet , dat landen endejle^en ,

Hoe- ivcl oock dickii>ils Tonder re en ,

Als nti eens rij7en , dan eens dalen.

JEylaes hoc menieh land-genoot ,

Van vryheyden vangoed ont'bloot ,

Verdleaeltin verr\cn vremdepalen!

Hoovecrdigh hert , dat niet en vreefl

On-lceder , blixem^ nochtempeefi ^

En lacht met V hemels dondcr-teyc-

ken

:

Hetfchijnt Aenun^en fleren treed
^

Daerghy ulvgro&tfhcyd mede meet ,

Datghy den hemel Ti^ilt bereycken.

Maer '/ yeylvm koppejpinnigh draed^

Datvan degunfigef-^olUnJlaet ,

Zalfcheuren^ofhaejl nederloopen.

Des hemels on-gefiadigheyd

En laet niet toe , doch met befcheyd,

Datghyfteeds Tveelde :^ult op-hos-

pen,

Hoe dan? is V « noch on-bekent ,

Dat min yan donder isgefchent

Eenhaeghofjiruyck metleegebl^

den-.

Als loei een bergh , ofeyekens top
,

Die met een op-geheven kop

Deleege aerdefchij-nt te[maden ?

Ickbidd' u hoor Ib^/Flaccus ^inght

^

En daer naer uive tochten dT.in'ght

:

Fortuyn' is draf in blijde dingen:

Hart-neckigh, gaec bet yemand
wel

,

(fpel

,

Tot zeldzaem werck , en dertel

En wilt de eer niet langhgehin-

gen.

Wclaen , die niet Jeiltyijn yerleyty

Tracht naer degulde matighcyd

:

Laet u degrootfhcjdniet -verblinden.

Als yoor-Jpoeds l^indblaefi in u T^anty

En alte :^eer ttl» zeylenfpaftt ,

ziet dan een reefjcn in te binden»

E M.
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't Geloofzich voedt door tegcn-fpoed.

^i9

VTi* ronder "van ditkruyd: Zjijn z,act ^asy ZjOnder

Verholen in defteen jgemetfelt in de naeyen

:

Nu komt het %)oor den dagh^enjj^reyt Zjich hoog en mjt.

Wanneer z,ijn hooghegrond ter aerden neder-glijt.

Zoogaet het met *
t
geloof: z^oo langh^jmenfchen leven

,

En bloeyen in het vleefch , met hert en oogh verheven ,

'/ Geloove light bedecht : maer als^j Zjijngelucht

Met druck en tegen-Jpoed , dan rijzjet naer de lucht.

S z Uyt'
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Uyt4egginge.

E M E T R I u s 5 by-genaemt de Belcgeraer , placht

tezeggen, datter niet zoo ón-geluckigh en was,

als die den geheelcn loop zijns levens, geen ver-

driet ofon-gemack gefmaeckt en hadde ( zoo daer

anders zulcke menfchen konnen gevonden werden ) om dat

zulckeen menfche nootzaeckelick, ofzijnzdvenmoeton-

bekent zijn, als die noy t geen preuve van zich gegeven heeft^

ofby Godgehaet en veracht, als dienhy voor-bygaet , als

een loom eri lafgedierte, ennietbequaem ,om tegen on-ge-

mack en tegen-fpoed te ftrijden . Mijerum te ejj'e judico , quimm-

quamfueris miJeVy traxiftifme aduerjarlo Vitam. Nemojcity quidpotue^

ris , neque tii quidem ipfc.Opus eft enim ad [ui notitiam expenmento.Qiild

quifquepoffjt^ non nifi tentando didicït. Dit zeght S e n e c a , dat

aireede by-naer gezeght is: lek oordeele u cliendigh u loc\eny die myt

ellendigh ge-^eeften ^jt , dïe ponder tegen- party /A> ie-ven deur-gebracht

hebt. Niemand en '^eet , -ti^atghy ^ermeught , jae ghy^eher niet. Want

daer is efparentheyt loan noode , om ^ich ^el-ven te kennen. Wat eenyder

Termagb , en heeft hy maer deur 'tpron-vengeleert. De Heydenen

hebben, gelijckdeur eenfchemerlicht, de nuttigheyd van

tegenfpoed gezien j maerwy zien diehelder-klaer in Gods

woord af-gefchildert. lVygey>en ute kennen ^iq^\x, Gamal i els

Difcipel,li^ die^an Maccdonien in groote beprouvinge der ^cri^ouc-

kinze , vl^er-y^Ioedige blijdjchap gehadt hebben. En getuyght van de

loden, dat zyde roovingeharer goederen met vreughdcn

toe-gelaten hadden : als die wel wiften dat zy een beter , en

blijvendegoed in de hemelen hadden. Ende dat volgende

het gebod , en de belotte Gods , die ons de Apoftel I a c o B

oock verhaelt: Mijn broeders ^ zeght hy, ach:: dat roer groots

ivetHde 5 als ghy in -veeldcrhande Ver^oKckhigc komt j lï>:tende dat de

beprou*



beprout>mgeu'^esgeloofsl^d^aemheydlperckty iijc. De bezouckin-

gen , zijn gelijck als breydelen , die ons weer-houden , om
niet , met uyt-geftreckten halze , regel-rechts te loopen naer

!dehelle: het zijn gelijck als oogh-blinden die-men de peer-

den aen-doet^om dat haer gezichte van ter zijden af niet

dwalen en zoude: want zy dienen om onfeooge te bewa-

ren, dat zyhaer nietvergapen en zoude inde ydelheden de-

zes werelds: het zijn gelijck dé blaes-balcken des geloofs,

en van alle goede wercken ,om daer in vruchtbaer te zijn. En
gelijck geen boom her-plant', noch oock gegreffijt en kan

werden j ten zydat hy tevooren gefnoeyt engekandelaert

zy 3 alzoo enkonnen wy Chrifto niet aen-waffen ^of in den

rechten Olijf-boom ge-intet werden , ten zy wy wel ter de-

gen van onze wereldfchetackcn gefnoeyt en gereynigt wer-

den.Want deur het dorffen wert het goede koren gezuyvert

en niet gebroken: deur het wannen wert het gereynigt, en

niet in de wind verflroyt.Het wye-roock en geeft oock geen

reuck , dan in 'c vier geworpen zijnde : noch een fchip en zal

debaren, noch dewinden niet konnen tegen-ftaen , dan te

vooren wel geviert, en gepeckt zijnde. Alle gelijckeniffen,

die ons te kennen sneven de noot zaeckelickheyd van eens

Chriftens conditie , diens oogen verder nytftrecken , als op
denietigedingen dezes werelds: die daer wtQt^dat dc^: z^ecr

licht-'vergacnde ycrdruckmge in ons "Gerekt an bovm-mate onhcgrijpeiL'

hegroote der eeinviger hccrlkkhcyd.

Appius Claudius, ecnzccrachtbacrman onderde Ro-
meynen , zeyde dat de oorloge nuttiger was, als de pays^voor

demacht cndegrootheyd van haer rijcke: wy konnen inf-

gclijcks zeggen , dat de bczouckingen , en de vieren van te-

gen- fpocd zijn veel voor-dceliger voor de zalighcyd der

zielen 3 als wel die zoete zuydc-windcn , en de vriendclick-

S 3
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fte voor-fpoeden van de welluften dexer aerde. En daer van

geeft ons de natuere een fchoone leffe , al s zy ons doet zi en

,

dat de heele wereld, en alle haer gedachten niet en beftaen
,

als door oorloge. Een natuerlick , maer een waerachtige

verwittinge, dat de ziele niet en zoude konnenbeftaen zon-

derhet geruchte van de hemelfchebezouckingen ,die haer

gedurigh ontrent ons laten hooren. Maer hetisgantfch ver-

drietigh , dat v^y zoo w^eynigh weder-geboren zijn , om het

zelve v^el tebevroeden, en onzen hals vry-willigh onder dat

jock tebuygen. Het vleefch ftrijt tegen den geeft , en ftelr

ons menigh-mael , onder de wet der zonden gevangen,

Wanckel'lï)illigh menfchsgemoed ,

Beyd* te ^amen quaed engoed

:

Nu eens rveerdightot denftrïjd ,

'Dieom noyt in ruft en üjt :

Van eens loederflauio en lafy

Op het alderminft geblaft

Van dien "Doijt^geheelden hond ,

Dieftaegh , met een open mond ,

Cp ^ijn loeren light en l^oaeckt ,

Tot hy ons ten rooye maeckt

:

Hoe hedrieghtghy dickw^ 'it^eerd ,

Als hy aen u^ ^lot-gras meert ,

Zonder dat hy een-mael ^ïet ,

Wat ons recht enl^etgehiet l

Och l top'keerigh -^eder- haen ,

Hoe hebb' ick V op ugclaen ,

Vatghymy , dmgantjcb bekaeyt ,

Eew^eiicken omme dracyt :

Datghy my , vanftcrche naech ,

Zooyeehaljche treden maech \

E M-



EMBLEMATA.
XIX.

Des menfches leven is een ftrijd

,

Die noyt als met denmenfch' enflijt.

145

E En ^eddingh , en ge[irijd : t^ee trecken even z^eere >

Aen eengedraeyde korj} , z,oo hart , als broos en teere.

Een heelde een '^onder-beeld ^ vant menjchelickghe^

Jlacht y (kracht.

Verhert , verjleent , vervleefcht , heelzjOndergeefi , of

Hierjlaende boden Godsjaerjiaen desduyvels knechten:

De menfcheftaet inV mid , daeromfyftadtgh vechten.

Zoo "ïiferden ivygefleurt ,
getrocken , engereckt ,

Tot dat "ivy ejndlick K,ijn met duyjler acrd[ bcdeckt

.

Ujt^
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XJyt-legginge.

Atkander in ons gezichte ,ja€ zelfs in eenighe van

onze zinnen^voor-vallen^dat niet en foude konnen,

vaneenzedigh herte, tot zedige leeringe getroc-

kenwerdenPDeKraeckelingen^ofgelijckdiean-
|

dere noemen , Treckelingen , hebben my , t'anderen tijde ,
'

degelegentheyd van onzemenfchelicke natuerein myzel-

ven af-gebeeldet.Het is een geback, gezuyvert van zemelen,

beftaende alleenlickuyt gezifte blomme. Demenfcheinf-

gelijcksjten aenziene van het befte deel^daer van hy een men-

Iche genoemt is , is uyt Gods geeft voort-geblazen , en ge-

lijck alsvaneenhemelfcheftoffe tTamen gekneden.

SanBim hts anima! , menüjque capacim alu

De erat adbuc 3^ qitod dominari in ceterapojfet ,

Natus homo eji :fi^e hunc dbinofemmefecit

lik oplfex rerum , mundi melloris origo- <l> r.

l<lacr dat , zcght de Heydenfche Poet , de -^erck-man aller dingen ,

en de oorf^rongh des 'Werelds , de beeflen gejchapen hadde , ont-hracker

tjoch een gedierteVeel hcyliger^en -van hoogher begrijp , als de andere die-^

ven : het It^elcke hy gefchapen heeft 'van een Goddelick 7{aed , cp dat het

olper de andere heerfchen ^udc. Het v^elckezeergelijckformigh

is het gene onsein deeerftecapittelen van de boucken on-

zer zaligheyd jWcrt voor-gedragen. Ten anderen, gelijck

de Kraeckeüngen niet recht-uyt gemaeckt , maer gekrinc-

kelten gedraeyt werden j zoo zijnwy , ellendighe tacken,

naer dat de wortel verdorven was , zoo af-gekeert van den

hemel, en naer der aerde neder-gebogcn , dat de Apoftel

wel reden heeft gehadt^de natuerlicke menfchcn te noemen,

ccn
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een krom en "Perdraeytgeflachu : en wederom : die de Goddelicke fchrif-

ten iperdraeyen tot hacreygen Detdcrffenijjc. De kraeckelingen in

den oven geleght , werden daer niet anders als een harde

korfte, en werden zoo naer uyt-gedrooght ^ dat 2y zeer lich-

telick gebroken en verbrijzelt werden: wy oock, in den
oven dezes weerelds gefchoven zijnde , verkorften en ver-

elen zoo gantfch zeer, door de warmte van deze licht voor-

by-gaende dingen , dat wy gantfch zonder gevoelen , zon-
der oordeel enverftand zijn, in alles wat Goddelickis, en
denhemel aen-raecken mochte. Ha iperftand des ^vieejches is een

Vyand/chap tegen God ^ het en loert de -^et Gods niet onderdanigb , het

en kan oock niet. Daer (leken ze'^en , dat is , on-eyndelicke orou-

"^elen in ons i die ons oock daeromme van natuere , kinde-

ren des toorns , en erfgenamen der verdoemeniffe maec-

ken.

jEtasparentumpejor aVis , tuut

Nosnequiores , moxdaturos

Progeniem'pitiofiorem

Ons* ouders quadc eewsü heeft ons in 't lichtgef^ogen ,

Veeljlimmer als ^y 'z^m , en meer ter aerdgebogen

:

En naer ons infgelijcks '^alkommen eengedacht ,

In allerhande quaed noch meer als ivy 'verjmacht.

Hierom ftaenwy oock zoo on-vaft , en gelijck als op ccn-

flibberighys^dat zoo ons de Here niet geduerigh de hand

ènbiedet, dat wy telckens neder-ftorten , en den hals onzer

zielenbreken zouden.Want deDuyvelfvvicrtgcducrig aen

onze zijden , en fpert zijn fchrickelickback-huysopen , om
ons als een briefchende leeuw te verfcheurcn. De fpijzc

in onze maghe nedcrdalende , werdt tcrftont van de

T na-
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natuerlicke hitte 7oo bevochten , dat 2y van ons niet en

fcheyt voor dat zy in ons vleefch verandert is. Maer de boo-

ze geeft een-mael ter-degen in ons gevaren zijnde, en hout

niet op^voor dat hy ons van alle weer-tuygh berooft hebben-

de 5 ons tot zijn aes, en voedfelder helle gemaeckt heeft.

Doch aen d'ander zijde is de Geeft des Heeren met zijn heyr-

leger rontom ons gekampt , om zijn uyt-verkoorene van alle

fwarigheyd te beCchermen , en tot het eeuwigh bezit des he-

mels te behouden. Ondertuflchen werdenwy zoo menigh-

mael van de Sathan vervoert , en van de wereld af-geleydet y

dat elckend' een , zelfs de alder-befte van ons, met reden

wel magh uytroepen : Ickellmdigh menjchey-^ïe '^alm) y>cr!oJfen van

ditlichaemdesdoots.

Wanneer y o goede God , iiyt de^s duyfler kreken ,

Vol doncker lucht en licht , iiyt kegen yol -van lift j

Vyt openbaer hedrogh "van al des ^eereldsftreken ,

tiie broos het licht der ^ielbeneipclt en bemift j

Wanneer , ick ^eggh' noch eens , 'ïi^anneer ^ultghy my hackn -,

En cyjjchen 'Wederom in 't fijck Ipolruft en licht ?

Wanneer :^iiJt^hy op my 'van boven neder- daelen.

En "peeren tpparte kleed des doods Van mijngezjchtT

Als liefd' haer eygcn ^elfs Vergetingh ^aluergeten
,

Enallpat haer nujaeght , '^d'^czen ivegk-gejaeght ;

Geen ipümeer hebben 7:^al teivïiUn , ofte lieten

Behagen aen haer 7^elf\ die ^ich T^oo^eermif-haeght.

Zoo fpreeckt die groote lu li us in zijn eygentaelcjdaer

uy t ick dit over-gebracht hebbe

:

Ex caligine tenebrojd hicis opac^ ,

Ex infidiofis latebris , dolis apertis ,

Exfraudibus , in'uifibilis , 'vijibilifqiie

Mutidl

i
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Mundi , fragilis qüifepelit hmina wentis ,

G^uando repetet me Deus ad quieta regna ?

^ando ex oculis eximct atra ^vela mortis ?

Oblitujquefuccmor obli'óiomsatrd

Mlet ^e/ieplacerefebi ipfe dljpikenti,

*t Is dan een dwaeze dulligheyd , wanneer ons de Heere

de armen opent ,om ons in zijn eeuwigh rijcke op te nemen

,

dat wy dan noch aerzelen , en met de Ifraèliten, naer de
vleefch-potten dezes werelts omme-zien.

Efl exilium Vita mifella noftra uli :

^opatria nos eipocat adpiospenates,

Optarepiumefl igitur h^cfohererinc/a

:

Mutarequepadficisjeryilia regna.

Dat is:

On^ leioen 'volelknd , dat riifl noch lufl kan Vinden ,

Is *5 hemels ballinghfchap, 'f^ekk onsfleeds roept y en bidt,

HJs dan een goede loenjch , dees banden los te binden ,

En Vifslen dees ellend' , met 's hemels rijck bc^^it.

T 2 E M-
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EMBLEMATA.
XX

Een oogh in t z eyl , dat geeft u hcyi-

E En rinch vanjonge Hen ,
gevlochten hy de handen y

Daer-om eenfmlUck loopt ^ omjemandjiugs tefan^

den:

Elck-een diefiaet hevreeji , en dtckmls draeyt en ^enty

Beducht , ^aer deZjC loop z^alnemen haefl een endt.

De ^vereldis een rondy daer in 9^7 menjchen ringen ,•

T)e duyvellejt d.cn hand , om ons in V net te hringen:

Hy loopt ^ hy draeft , hyjaegt, Elck-eenjy op z,tjn wacht;

Want die nietom en z^iet , in V lijden %'er
t
gebracht.

Uyt.



Uyt'legginge.

Tbroeden Bafilifm eyerenuyty en "bereken f^inne-'^ebben ,

zeght de Propheet lefaias ; eet-men Van haer eferen ,
^o

moet- men fieriPen , loertreet-men V daer-en-tegen , j^öo -vaert

daer een ader uyt. Men verhaelt, dat de eyeren van

de ferpenten van buyten wit, glat en fchoone zijn: maer
van binnen zoo vergiftigh, dat die-ze komt te breken,

fchielick van die fenijnige lucht v^ert aen-geblazen , en dood
ter aerden neder- valt. Hierbykonnen zeerweldewel-lo-

ftcn en genuchten dezes werelds vergeleken werden , die

van gefichte vriendelick entoe-Iacchelickzijn , maer heb-
ben van binnen verborgen een doodelick vergift , dat een

yegelick die ze handelt, en door het gebruyck, gelijckin

ftuckenbreeckt, een eeuwigh verderf aen-brenget. "'t Is

oock een gedierte 5 dat veel-tijds flaept , en een doodelicken

flaep verweckt, den genen die daer van gebeten werden.

Alzoo oock die daer leven in de ydele vermaeckingen dezes

werelds, ghelijck gebeten zijnde van dat vervloecktefer-

pent ; flaepentot den middagh der zonden, etende, drinc-

kende ,en zich wentelende in de mifput van alle dertelheyd

enon-gebondenheyd.En wie ifler, diens leven van alle kan-

ten niet bevochten en wert, omzijn voeten tot dezen rey

teleenen.

TlpaHigh klpen , ah ! deur-brnnt met Vier enf^ey>ely

On-reyn , en "ponder eer , loerjlijft in koud' en nelpel:

In een yaijcb -vader-land , als een on • -^^eerde "^peerd ,

Verbannen Dan u T^elf^ en "van u Tclfyertee) t,

O dorck Van alle quacd , ógote ^van ellende

!

OntroW^e j tegens u "S^eer-Jpannigb zjoyider ende : .

T 3 SLmtinc
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SlaVinne 'ï>an kt qtmd , een yuyie kuyhmflick ,

Venfhellen als eenlpiam y den tragen als eenJiricL

Een kerckers leckerny , een lock-aes reler -^enjchen 5

Eenjchielickkamer^l^eljeen droom ^van droncke menjchen

:

Geen kren.Hoe ? '^iltghy een lelpen ^ijngeroemt ,

Vle maer een mld gedien' , een beefle dient genoemt ?

VVaerom bedrkghtghy my ? -^p^aerom zjtjtghy bedrogen ?

Geen leren Vjtghy , neen , maer eer des kvens logen :

Een dood ,• neen , oock geen dood : de dood , die macckt ons rry ;

Enghymaeckty dat ekk-eendedood hkr^^^aerdigh^y.

Maer laet I u 1 1 u s zijn beklagh 5 in zijn eygen tale doen

:

Advitamhanc.

Incerta , caduca ^perufla ignibus furortm ,

ïmmmda , inhonefta , rigens horridisprurüs ,

Infalfapatria , hojpes , i5> exula te ipfa /

Sentina malorum , miferabilis cloaca^

Infida 5 rebellis tibi ,ferlpapraWatïs

,

Tardis laqueus yjubidisflamma ,foJ]a ucis ,

Tu delitium carceris , ilf carceris illex ,

Defukoriafabula ,
/omnium ebriofum

:

JSIon Wa, GHj^id aufimfcra te dicere yitam ?

6)uid me hicfalUs inepta ? quid tf teipjaludis ?

Tu morspotiiis, mors potiiislpocanda, Kempe

ISlos mors liberat : atjacis ejfe morte dignos,

'tEn is nietomdencken 5 wat fubtijle netten datter voor

ons leven uytgefpreyt werden : hoc gantfch zeer de Duyvel

woedet, om ons den hemel teontftelen^en deel-genooten

der helle te maecken. Hy ftelt ons op een hooghen bergh,

en toont ons alle de Koninck-rijcken des werelts, en hare

heerlickheyd : hy belooft ons die alle te geven 5 zoo wy hem
maer



maeraen en bidden. Maerwatis *t? Carhnes thefaums erunt»

Alle de fchatten en zijn niet meer als kolen , die ons een

weynigh tijds verwarmen , maer daer naer door haer ghe-

bruyck vergaende, ons niet anders als koudeen droefheyd
laten. Maer 't is hier , zoo ergens elders , Schepper T^et toe l

Men zjetden Duy-vel Vier-fchaer bannen

,

En dagen ivat op aerden leeft

:

Hyjaeght ter dood yeelflercke mannen ,

Met d'hdfchefioepe > dien hy heeft.

De dezegaet ^ijn ^iel^erjlinden ,

Deuftfscelgen ipan een koud 'vergift

:

En de^e '^ert eenproydermnden ,

Gefmeten als een ^eefche drift.

Die '^pillen , met 'Scraeck-gierigh' handen
,

Beprouyen , ö/;^v , deur den dood ,

'Affnijden mochten d'harde banden ,

Die haer i^erflricken in de nood.

Zoo haefl en ^ijn die niet gekomen

In de^e ipoefle "Werelds T^e ;

Offerdenftracks uan hiergenomen ^

Gejlacht ah een tlvee- maendigh ipee.

Als onz.e draedis afgeronnen ,

Mcrcurius onsjchaduio' leyt

,

Tot aen de kant , daer 't licht der jonnen

Zijnjlralen nimmers uyt enbreyt»

De loegh is breed , V is licht om 7(incken

"Naer 'tjioarte huys , daer 'f meeflalgaet :

Men^



Men houft te kloppen , ofte klinckeny

Dedeurdaer altoos openflaet.

Hier is de moeyf en H t^erck gelegen ,

Te lioeder-Youpen yjnen treed ,

E« dringen naer des hemels liegen ,

Aher ^y^ijn een duyvels beet.

De Vonderaer hout , ^oor^ijnpoortey

Tloee tonnen , daer hyfieeds uyt-giet ,

Voor ons , in ons , naer ons geboorte ,

Hetgeen' ons vreughdbrenght of'verdriet.

Wat menfch en heeft het niet iperdroteny

Wanneerhyflechts maer heeft gezien

De doo^e loeelte iprough ontjloten ,

En dan de dingen daer uytlplien l

De hoop" alleen 'van allen dezen ,

Is hiergefteuyt in 's sverelds reek

:

Laet onsdan op ons' hoede ^e%en ,

Dat^ nietmede tt^egh en treek*



EMBLEMATA.
XXI.

De mcnfch is blind, in "t geen'hy mint.

ÈTnJlr.^^^^

.M5

ELlendigh menjch , nau<^ menfch ! die ^ midden in den

dagCy

M.oet tajlen naer de^and: die , ^eer hy bidd* , ofklage >

De luchtgeen menfchen breekt:die^^ïi^iU hygaen^ofjiaeny

Een hond , een dienfihaer dier , moet 'volgen achter aen.

Een beeld"Van ons 'verjiand , de ooge 'van de zjele ,

Defackel ^uan de ^il , het roer , deplicht , de kiele

:

Maer nuydeuronz^eZjond' y verblind
,
geblufcht

^
ge-

kraeckt.

De wille voor-maels knecht ^ nu heelde mee[Ier maeckt •
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\Jyt4egginge.

I E kleyne wereld , dien \vy een Menfchc noemen ,

PI I was, naer zijn eerfte fchcppinge , zoo konftelick en
'M^h ^ondcrlick, naer alle zijn deelen , by een gevougtj

^ en met zulck een loffelicke orden onder-fcheyden,

dat hem niet en ontbrack van een Engel te wezen, als dathy

een lichaem hadde j niet en fchorte vaneeuwelickgelnck-

zaligh te wezen , als dat hy hadde eeuwelick willen wezen

,

dat hy voor een kleyne tijd was. De reden, deur een hemel-

fdic klaerheyd verlicht zijnde, was de eenige leyd-fterre,

waer naer de wille haer befteck nam , en haren loop ftelde. i

De wille en wilde niet, als dat eerft van dereden was toe-ge- I

ftaen, engeloofcwiert , niet met een flavigeonder-werpin- t

ge, maer gelijck meteenzocte toe-knickinge van het gene

haer anders niet en konde y als wel behagen. De ziele hadde

volkomen gebied over de zinnen , die haer alleen als boden

en tokken dienden,om haer te verwittigen, watterbuyten

het lichaem al omme-gingh. Dacren was niet in, of by de

menfche , dat zich nier en be-eyndighde , met vrolicke toe-

ftcmminge , tuflchen de palen , die God de Heere geplant

hadde.

6}uantiim mutatus ah ih'o I Maer hoe zeere zijn wy van ons be-

gin af-geweken ! Om maer het oppcr-vlack teraecken : be-

ziet nu eens, bywicndercgieringe van de mcnfcheücke Re-

puhitjck gebleven is , fint dat die helfche Engel , die oude

Dracck, onze sjeluckzaligheyd om gekeert, ende ons tot

zijne aen-nemelingcn gcmacckt heeft? De reJen en het oor-

deel zijn nu zoo gcknicbant, dat zy ons niet meer en dienen,

als den vogelen verlijmde vlerckcn : zy en werden om geen

ander reden gehoort, als om tcgen-gefproken , ofimmers

,. on-
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on-gehóorzaemt te zijn. Leeruyt den Oud-vader August i-

NO , hoewy ont-aert zijn : Wyi\)aren, zeyt hy , -van het beginjely

heyligb , en rechtyeerdigh. Zoo dick^ih ah uk Kfgge wy waren , ;;o dkk-

loils moeten lï^y ^uchten , dat "^py die on-DergelijckelkkeJchatten verleren

hebben» De menjche , door edelheyd fijner natuere , dien hy in %jjn eerfle

fcheppinge ontfangen hadde, is de eerfte ge^Veefl, onder alle lichamelicke

fchepjelen : daer naer doorlperanderlickheyd in dezpnde Vallende , is de

laetfte geyporden onder allefchepjelen, 't En is oock niet te ^evDoonderen

:

'tvantdaer alle anderejchepfelen harenJland behouden , en nietafen'^ijc^

ken Dan de orden , die haer njan de Scheppergeflelt Is j de menjch alken is

door Toonde van Godgelpeken , en heeft hem z^hen bedorven.

Serpenturn nobis dens efl , mens Uva coïubri

:

Stultitid i^pueros , ifj fuperamus o'ves.

Et canis efl morJus nobis , ^ equina libido :

Vt leo nosfurimusfemper ,
Ó' inflar apri-

Formicce ^entris non cura efl major alendi

:

Fermenti i^ veteris nos comitatur acor.

Sic innataferis mala nobis cmBafuperfmt

:

Cum bona deficiant infitacmBaferis.

Dat is:

Eenferpents fcherpe tand , een jlijnckfchgemoed ^anjlangen

Woont in ons : ais eenjchaep ofkind Si'^y potter ^tjn,

Wy 'K.ijn met hondjche nijd , enpeerd/che lufl beuangcn

:

Wy "doeden als een leeim> , ofeen'^ild bojfihjnf'svijn.

Geen meerder bi^yck-^iorgb is in V mier-gejlacht te Jporen:

Het oud^uer-decfjems ^uer ons lijfen vele "^ringht.

Al ander beeften quaed "^ert fjaem in ons geboren

;

Daer niet Van al haergoed in ons is , als vcrminckt.

De zinnen , en de on-geregelde tochten vervoeren nu het

V 2 opper-
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opper-deel desmenfchesjen die te vooren dienft-knechten

en deur waerders waren , hebben den eerften ftoelin-geno-

ïnen,en haer zelven daer op geftelt.De voeten zijn hethoofdj

deboden , de vrouwe ; de aerde is de hemel geworden , Het

verftand met duyfterniffe benevelt zijnde ^light blind ^en

verkleunt door de koude van de aerdfche vochtigheyi

Ob I uytde duyftems des moeyers iPoort-gedre'ï>er)

In ander duyfïerms , om-7;jend' en zje ickniet.

Dejchrkk desfchrkksdes doods , die my heeftgantfch om-gelpcn

In dcKeJchcmer-nacht , t>er^eckt my dit verdriet.

In dit licht ipan de s^ow»', kan yder een aen-merckcn

De roeringh ^an ekk dingh , hoe dat hetgaet , of'^cent :

Van ai loat Tjch beweght , H^at ^ich begeeft tot 'gereken ,

Be-^egingh is 't begin , gedochte rujï het end,

j\'Uer luie "pan ons bemerckt , in de^e duyfter bochten'

^

De roeringh van de ^lel^hetgrootfte ^an dit Al}

Wie hout haer op den toom , "^ieftmrthaer ipremde tochten j

Op dat ^y niet DerdypaeH ofdat s^y niet en ipaL

Dit is op de Pomeynfchen acker van dien grooten Held,

luLius ScALiGER gewaffeu: die ons zoo voor-gaet

:

Eeu ! ex titeri tenebris atlm in tenebrai

Circtmjpicio , nee -video, Dijppa horror

Incompofitcc terribili monis in umbra.

HocJok qvMem cernitur ipfe motm, Tpfa

Ghucfita quifs mobilibus ^finis eoriim.

At motum anim^ quisl^idct ,
aut corrigit arclo

Gyro , Vaga ne mat , aut patefafla 'vacillet 1

Zoo blind is onze ziele geworden , federcdat wy God heb-

ben willen gelijckzijn.Zop vele als wy van de reden , debie-

le van



Ie van de ziele , af-wijclcen 3 zoo vele naerdercnwyde on-
vernuftige dieren.

Vhomme efl Centaure, En bas il efl che-vaty

Bt bomme enhaut. jyemhasipknt toutk mah
Si raifon , qui efl fhomme ne guidc

Cet animal yi^fne luy tient la bride.

Dat is:

De menfch is ^an een yremden aerd^

Van bo'ven menfch , loan onderpaerd

:

Van onder komtart quaed gereden.

Zoo Reden , die den menjcheflien ,

Tien toom niet hout yan dit gediert ,

Wat T^udet ruan de menjche lpeii;sn -

Maer wat is 't oock van de menfcfee ? 200 haeft de ziele in

dit lichaem , dis in een graf, van boven neder-valt, v^ert zy ter

zeiveroogen-blick bezoedelt met de boozegenegentheden,

die uyt de temperinge des lichaems voort-kommen ; behal-

ven het gebreck en on-volmaecktheyd, die zy totftraffe me-
de-brenght.Zoo lange als zy in dit lichaem, gelijck als 'm een

koetfe,met vier tochten ^als vier vreeffelicke Tijgers, getroc-

kenwert, loopt zy, daerzyvandeonbefuyftezinnen, ver-

Tuckten verdreven wert. De zielen, zeght Philon de Iode,zijn

gelijck deriviere Tijger, een vandeviere vanhetaerdfche

Paradijs. Zy neemt haren oorfprongh ontrent Armenien ,

maer veranderende van naem en van loop, om haer fnelhcyd

en groot geweld,w^ert zy Tijger geriaemt,''t welck in deMe-
difche taelen een pijl te zeggen is. Zy loopt deur vele lacken,

en onder- aerdfche kroften,\vaer deur zy vijf-cn-twintigh of

deitigh mijlen langh niet gezien en v/crt. Daer naer werpt zy

V ^ taer



haer redit-draeds in Aflyrien. Alzoo doet oock, zeght hy,

onze ziele. Zy fchijnt in't beginfel de groote van haren oor-

fprongh te behouden ( en daerom noemt oock Epictetus

de menfchen Gods neven)maer zoo haeft zy haer zeiven lact

vervoeren van de tochten^loopt zy fnelder als deTijger,naer

alle foorte van ontuchtige on-gebondenheyd. Zy begeeft

haer geduerigh tot de Aflyriers , een volck tot alle flagh van

verdorventheyd , ende goddeloofheyd over-gegeven:dat is,

zy helt altijds naerhetquaedfte: blijft gelijck begraven on-

der démijnen van gierigheyd^dat is^onder de uyt-worpfelen

der aerde , die in de kindfheyd des vv^erelds , en in de gouden

eeuv^e, met voeten vertreden wierden, en die nu in geen

acht inge en zijn 5 als om te onder-houden den overvloed , de

keurigheyd ^en alle mis-orden onder de menfchen.

^tlszoometonsgefteltjdeurdeaen-ge-erfdeenop'gewaf-

fen verdorventheyd5dat w^y meer naer de dienftbaerheyd des

lichaems , als naer de heerfchappye der zielen luyfteren • dat

wy,gelijck het vee,naer der aerden hellen , en den buyck ge-

hoorzamen 5 datwy de aerdfche genuchten ,met alle krach-

ten 5 op-volgende , de hemclfche van ons verftooteu.

tloe 'ved dat ons , met God , hehaget , l>) ^erï^lj^en !

Hoe qualkk lijden vpy , dat ons yet '^pelmachgaen l

Boe yeel , met quaden raed
,
qua dingen TV) oockprij^en ,

Die , dat -^y menjchen vjn , met recht , niet toe en flaen.

En e'ven-lvelgeen ^orgh en heeft ons oytgeheten ,

l^ocb dit j noch dat en heeft ons herten oyt bejivaert :

Maer eickcrs ^vleefch 'verfland , en rkejche Ivil^met -^eten ,

In alle boofheydjlveky en alle hoojheyd bacrt.

ZoofpreecktluLiusinzijnLatijnfcheNaer-gerichten^daer

van wy dit , met een Duytfche fauce , toe-berey t hebben :

i



§)u/im muïta Deopffumus auEloreprohare ,

G}uf rejkmus : nee patlmur bene effe nohis \

6inam muIta malo eonjillopraVaprobamm ,

6^^ nosprohibent hommes effepojfe dici I

Nee cura tarnen illius , hujupe momordit :

Sed turgetfua cuiqiie malo bruta ^vohmtas,

Laet ons dit tot befluyt , en onder-richtinge , op-nemcn

:

„ 't Is ipeel meer , te konnen leyden

, , Zijn begeerten aen den band ,

„ Als dat Prineen '^ijtuyt'breyden

5, AIde palen ^an haerland,

„ By die meefler isgeblelpen

3 , Van de tochten "van zjjn hert ,

, y Heeft alleen een Ipare le^en ,

yyVryvankommerlickefmert.

3j Al s^aer 't dat hy moefle blij-ven

3
, In ee n hut Vanflroo enjlijck j

, 5 Vajïer zs^lhy daer beklijven

, , Als een Koninck in ^ijn rijck.

Maer laet ons ditoock zijn autheur niet ont-vremden. Zoo
fpreeckt R o n s a r d :

jyC'eJïphis de commander

yySur fesaffe&ions

,

y , 6)naux Princes d'amender

5, De mille nations,

y,6^idefespafions

^, Ejï maiflre entierement

,, Celuy Vitfeulcment ,

yy ISJ'euJl ilquun tcicl de chaiime j

y , Etphs affeuremcnt ,

„ §}i^im Roy dejon Rovaime.

E M-



t6o

EMBLEMATA*
XXII.

Geen vaft geloofwert duy vels roof.

DE'uorJfchen 'van de Nijl> een 'vremdenfnooghe-

broedfel.

Wanneerjy z^ien dejlangh , die hun hejaeght tot 'VoedfeU

Zy matten o^er d<overfch een rietjen in de mondy

Om niet "verjltckt te z^ijn y door dez^e looz^e z>ond.

De draeck , die oudejlangh , diejj?ant ons oock Zjijn netten

,

Hy bijt ons in de hiel ^ maer V kan ons daer niet letten

:

Als Chrijlus in de mond , 'tgeloofis in ons hert ,

De dujvelheel^^ergeefs z^ijn tanden open-Jj^ert.
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XIyt4eggtnge.

Edert dat dieon-reyne geeftenhaereerfiewoon-

ftede verlaten hebben , en van het hooghfte ge-

lucktotde diepfte rampzaligheyd neder-gewor-

pen zijn , hebben zy , door een fwarte nijd vergalt

ïijnde, geduerigh in de weere geweeft, om de menfchen den

wcgh der zalighey t, door lefum aen-gewezen, op te delven

,

en ons alzoo te verhinderen , om te kommen tot de heerlick-

heyd Gods.Hier toe w^erden van hun alle fteenen beweeght,

allerley gulden appelen voor-geworpen, op dat wry het ge-

zichte des hemels verliezende, en ons vergapende aen het

flijck deraerden, dienft-knechten der duyfterniffe jende al-

zoo med-genooten van dat helfche gefpuys werden zouden

.

Zoo haeft en zijn wy niet geboren , ofwy zijn terftont om-
zet met het heyr-leger van dieeerfteaf-vallingen. Want"^^

en hebben denftrijd niet tegen "vleejcb en bloed y maer tegen de ouer[lc ^

tegen de machten , tegen dege-^eldige der 'Gereld , de duyfternijfe dei^ereeu-

iven^tegen degeeftelkke boosheden in de locht. Hierkommen by twee

geweldige medc-hulpers , het vleefch , en de wereld , zobe-

driegclick en verleydelick , als wy zoet op haer vergiftigen

dranck zijn.Zoo datwy geduerigh door dezedryebeftreden

en aen-gevochten zijnde, geen hand-wijleen zouden be-

ftaen , als gefterckt zijnde door die wonderlicke eenvuldigc

Dryheyd.

HcCcJmttriapuUa : corpus , mundus tf hojlis.

Hicret corpus ,^ unigeno carccre me arcet.

Jpfumfugerenequeo , necfugarepojfum.

Me cum reliquis omnibus ampkóïitur orbis,

Exquo, quibus aytibus a-volo , "Vel quibus alïs ?

Inyifilis inftdiis circum yolat boflis.



§iuem non "video ,
quomodo depelleredetur ?

B<ccpignofafunt exi/ii mei tremendi.

j£term rigidique duces , fabrique mortis,

€}UQnim irajatelks : guhftïpator : Achilles

Ambitio :gu!acorporis : amhitufquemundi

:

Ira trucis trucuhnta ^feriferox tyranni,

Ergo moribmdumpie ne dejpice Ie/u
,

"EaElum non hominem ex homine , atrumquecadalper.

Vuligii. is atrum cinerem , atramqücfaVühm.

Et quem > nifi tu , haud alim cognojcere pojjïf.

Tam dijjimilisfum miln : tam mei tuique.

tsifi me mihi reddis , tibique , inyi&us leju.

Dit zeght dat onfterfFelick Verftand

:

Drie flrijden , eick omgrootfi , ^tjn my [leeds aen-geloden
,

Van 't "p/eefch , Ipan 's yverelds macht , en yan die he/fche boden.

Het 'vleefch kleeft dicht aen my , 'ken magh het niet ont-gacn ,

Maer moet hiermetgeboeyt , als in een kerckerjlaen.

De loereld loalt my aen met liegen en bedriegen.

Ah ! detir ypat konft , of'^ieck ^4/ ick dit dingh ont'-jpüegen ?

D'on-^ienelicke Geefl vlieghtfledes aen mijn Ky' ;

Maer dien ick niet en 'zje , hoejlaen ick dien "Pan my ?

Dit zjjn mijns bailinghfchaps Derfchrickdichpanden ,

D'aenlcyderstot verderf^ defmids^ansdoodes banden:

Wiens lijf knechtgrampfchap is : ^an alle kant be\et

Met keeUiifl Toonder maet , met eer-^ucht ponder ü-^et.

Zoo dan , ^erlaetmy niet , o lefu , yo!genaden ,

MyiPétn een menfch geen menjch ge'^orden , 'ï>o! mifdadcn

:

Gelipordenjlofen afch , eenleelick aerden-lafl ,

VeelflParter als het roet , dat in dejchoor-flcen ^afl.

Dien



Dien miers geen alsghy , ^out hnnen aen ^jjn ^eden ,

(Zoo ben ick "pan my ^elfen t>an u aj-getreden

)

V En Tij dat ghy , o Heer , ^oor '^ien dat alles beeft ,

My aen my , en aen u , uyt liefde , iveder-geeft,

Di^teWjZeght Augustinus , en km :?^onderbe^ouckingemet

deur-gebracbfVoei-den.WYYetlcpipcn en verfmelten5wanneerons

ftrljd ont-breeckt God en wilt ons hier op aerden geen he-

mel geven. Deze aerde is gelijck een ftrijd-veld , waer in wy
ter preuve geftelt zijn , tegen onze vyanden. De eeuwige ru-

fle is de op-gehanghen prijs van deze geduerige on- rafie.

Wy en hebben in dit gevecht geen andere wapenen van

doen 5 als het geloove jdat door de liefde krachtig is.iï^N ea s

en konde in de Elifiaenfche velden niet kommen , als deur
een gulden tack:die niet gevonden en wiert als in de fwarte

duyfterniffe vaneen dicht foreeft: wy en konnen oock niet

dringen deur den voor-hangh des hemels , alsgeleyt en on-

der-ftut zijnde met de goude ftafdes geloofs. Een ftaf,die niet

te krijgen en is inde welluftige beemden des werelds ^daer

niet anders als gemack enzorgeloofheyd groeyt -, macr die

tuflchende doornen der bezouckinge , en lichamelick ver-

driet, van God geftelt is, enniet anders als met zuchtenen

weenen te bekommen is. Bezouckinge is ons noodigh , op
dat wy den w ille Gods volbracht hebbende , de belofte ver-

krijgen mogen. Het wambays moet hier uyt, en alle wereld-

fche bel etfclen :wy moeten ons ia ons hemde ftellen , en on-

2e vyanden de open borft toonen : 70 wy maer de vuyfl: met

het fwcerd des geeils verzien en hebben ,
geen fcnten

,
geen

geweld en zal tegen ons vermogen. Dcbilisejihojiis y ^ nonnifi

n.'okiKera loindt. 0;;^^ -zyand isft^ack, cnde en htn nicmant binnen , als

diiyypikHlvonnenvin zcght Hieronymus. YIs zcker,zoo wy
nietfiuyirierigh, macr gcducrigh op onze hoede zijn , wy

X 2 zullen
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zullen vaft ftaen ,
gelijck den bergh Sions, en noyt beweeght

werden.De poorten der hellen en zullen tegen ons niet ver-

inogen. Maer waecken en bidden is ons noodigh, gelijck

Chriftus j korts voor zijn over-Iijden , tot zijne difcipelen

zeyde.Doch en moeten w^y hier haer exempel niet toe-ftaen,

noch naer-volgen, die gelijck gehelmde hazen, ftout in

woorden, bloot in daden, haren meefter verlieten, en vluch-

teden : en in plaetfe van waken , in flape vielen 5 en wanneer

zy behoorden gebeden te hebben, hem verloochenden. In

het bidden nu is van noode , dat wy , ter goeder trouwe , on-

ze fchuld denHeere voor-dragen, en al ons vertrouwen op

hem werpen, tot fpijt en verwijt des duyvels met alle zijn

aen-hangh. Dit zy tot een voor-beeld :

Als ghy ^oor ons \tjt geflowen ,

En 'vernielt hebt ons eliend ,

lefu , hoe ick meer my keere ,

En my "vpenteï in ditjlijik ,

Des te meer ick u ont-Ieere ,

Des temeer ick "Pan u ^'ijck .

En hoe ick u meer verlate j

I^oe ick -verder gae ^van my

:

*s Werelds ^oete honïgh-rate

Lochy endrijftmydanlpandy.

En ^00 ^an dy uyt-gedrcven ,

Dr^-v* ick ^eer de liefde t^t.

Wie kan ponder liefde le-ven ,

Die ons Van ons ^ehcnfltiyt ?

Ghy KJj^ anders niet als liejde ,

Heere Ie/u : door de kracht

fan de lief£ het u beliefde

Aen te nemen onsgeslacht.

Daer Dpy^arenganfch verdorven^

Zondigh
,
pondermaet ofend*.

Wegh dan duyvelmet wïï? lagen

:

Ghy komt nu al veel te laet*

lefi^s heeft in my behagen ,

Naer z^^neeu^pigh-lvijfenraed.

Icfus heeftgekhpt ,gekloncken

Aen de deuren van mijn hert

:

Heeft mijn koude doen ont^oncken ,

Enmy uanmy ^elfont-'Wert.

Du^ zs)o hebb' ick in-gclaten

Hem y die nu mijn ^iel bemint :

Dien ^y Voormacisplacht te haten^

Zijnde noch in zs^nde blind*

Br



Iiy heeft dan yjn üpoonfl genomen ^ \

In het hinnenfl Ipan mijn \ieL
j

IVaer yoor T^alkk nu danJchromen ?
'

Om een heetjen aen m^n hiel.

Ickftae nu "vafl om-getogen ,

Met de papens loan mijn heer.

Pijeken 5 Jchichten , flingers , bogen

Gelden tegen my niet meer,

Laet de DupeU ^Ut hjy ip/eyden
,

Laet def^artehellen-raedt.

Alhaergarennytgaen hreyden

:

En metgoedheyd , en met quaed ,

Nu eens flreelen , dan eens dreygen >

Met een ^oet , offtrafgedicht ,

Aiom dat hy my t^u neygen ,

Als een on-yerflandigh loicht.

Dit , en meer , en kan niet haten :

D/Vjj in *t korte y 't vecht befcheyd:

lefüs ^almy niet nuerlaten ,

N« , noch in der eeumgheyd.

E M-



EMBLEMATA.
XXIIL

Wat de man kan ,Wijft zijn reden an

I

DEman ^ eer dat hy koop ^ om niet te z^ijn bedrogen ,

Hy knipt aen*t pofiuleyn : het mocht mijjchien niet

dogen :

En hoort z^ooaen'tgelmdy of'tftjnisnaer z^ijnkeuri

Of 't niet te lomp en is^ ofergens heeft eenfcheur.

Klop oock aen V menfches mond^ ghy hoort haeft uyt z^ijn

fpreken ,

IVat dat hy is , ofkan , ^vat dat hem maqh ont -breken.

Een kindnoch ongefpeent , na V moeders borfienfmeckt;

Een "uogelziinght altijds , naer dat hy isgebcckt,

Uyt^



167

Uyt-legginge,

En krackeelt noch huydcns-daeghs , onder de ge-

leerde ,welck dat het rechte wezen, ofde ware ey-
genfchap zy , waer deur de menfchen vandebee-
ften onder-fcheyden werden. Hetgemeyn gevoe-

len ftcltdeReden 5 maer, mijns oordeels zonder groote re-

den : gelijck óp een andere gelegentheyd zal breeder mogen
bev/ezen werden. Deze beeldeloofe af-beeldinge raeckt

daeryetvanaen:

H Is louterjdoerfy , al^at de menfchen rallen

:

DebeeJ]en\yn begaeft met reden , ah loy allen.

Eer dat de Vos op 'tys ^alpetten oyt ^ijn Toet ,

Hy kght ^jn oor heel hy , en luyftert naer de Ip/oed,

Is *t lontet flil enflom , hy jluyt daer uyt met reden
,

Dat 'tgayighbaer is enflerck , engaet hetflout betreden.

Ben GodS'geleerd yerfland , doormin of^in yer'Poert ,

Verneemt heelflilen tier^ ofGod ?^ijn hen oock roert-

Zoo daer menfchen ter wereld konnen bevonden wxrden

7onder Gods-dienfl: , ick zoude die alleenlick af-fcheyden

van de beeften , deur een verftandelicke en verftaendelicke

fpraecke.Het welcke oock de zommige toe-ftaende^hebben

dit beftaen te zeggen : Dat zoo het God gelieft hadde , hier

op aerden , op een groot tonncel , alle zoorten van gedierten

byeen te verzamelen, op dat hy mochte deeene tegen de

andere beprouven jhet zy in kracht des lichacmsofdcsgee-

ftcs3 het fwackfle en beklaegelickile van allen, zoude de

menfchc wezen , als-men hem maer de fpraccke wcgh en na-

me 3 die ons gegeven is , om alles in een te vergaderen , dat

magerlicken onvermcngelick , in de gecftcn van d'ccn en

: d*an-
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d' ander verfpreyt light. Defpraeckcbeveftight , in het mid-

den van ons, eenzoonjcke en overvloedige onder-hande-

linge , ofveel beter een zoo hoogen li cht , beftaende uy t all e

de fchoonfte in-vallen en in-beeldingen, die daer zijn, en ge-

weeft zijn , federt dat de wereld wereld gev/eefi: is , dat wy
daer deur, als deur eenGoddelick werck-tuygh,niet den

anderen verplicht , en by God genaerdert zijnde , de wereld

tezamen houden , en de zelve met den hemel vereenigen.

Deur de tale werden beweeght , verwarmt ,
gefpannen , en

ont-fpannen alle de krachten der ziele ; deur de fpraecke

wert onze wille gebonden en ontbonden , onze zinnen ghe-

lijckbetoovertenbelezen:en,ombeknooptelicktefpreken,

deurdefpraeckekan een menfche donderen ,blixemen,en,

'

gelijck als met een kanon , breffe fchicten , leyden , trecken

,

ver-rucken , wien , en waer het hem gelieft.

DaeromhcbbenoockdeOudeMERCURiuM(dienzyvoor
den God der wel-fprekentheyd hielden ) zonder armenen

beenen af-gemaelt : te kennen gevende
,
gelijck Fe s t us

fchrijft , dat de tale alle dingen alleene kan te wege brengen.

RoNSARD , hoe-wel anderfins van ons verfchillende , be-

veftight ten deele watwy zeggen wiHen

:

Ce quifaiB diffcrer thommc d'afec la hcfle ,

Ce n'ejipas l'efiomach , ny lepied , ny la tefte ,

Laface , ny lesyeux^ ceft lajeukraijon ,

Et noflre ejprit logé au haut de la maijon

Du 'cer^eaufon rempart ,
qui lefutur regarde

,

CommarJe au corps labas^ilf de nom a lagarde

:

Mais ce qui IhommefaiB de fhonme diffcrer ,

Cefllajeuleparole , ^fca^oirprofcrer

Par art , ce que fon penfe , i5^f^avoir commefage

Mettrelespajfwns de mflrc ame en ufagc.

Dit



DitzeghtdePoët:

Hetgeen den menfche doet , met recht , y>an *t 'vee iperfchillen ,

£» is noch hoofd , noch "voet , noch buyck , noch borfl , noch billen

,

Noch aen- ^icht , oogh ofneus i maer ^ekert is alleyn

Be reden hoogh-gehuyft , in 't midden Van ons breyn.

Die dat alree£ is ipegh , noch ^iet y en 't geen ^lkommen

y

Oock menigh^mael ^oor-^eght , *t bedeche loeet iont^mommen

:

Die oueronsfteeds "^aeckt , en met eenftil bedrijf

Gebied , met opper-macht , de leden yan ons lijf:

Maer dat d' een men/chemaech ^van £ander menfch iperfcheydcn ,

En tot een hooger trap ipan achtbaerhcyd kan leyden ,

Dat is alleen dejpraeck -, met konft en recht befcheyd

Te uytten deur de mond , dat in het herte lep.

Te "Speten met Verfland ,gelijck deli^ij^eplegen

y

De tochten on^er zjely naer dat het zy gelegen ,

Teftellen intgebruyck : en toonen met der daed y

Datghygeen beeft , maer ^elfs de menfch te bo'vengaet*

De fpraecke dan is het tafFereel enhetvertooghvandes

menfches ziele :waer in als inecnfpiegelnaecktelick te zien

is de geftalte van de innerlicke menfche. Socrates gaf

dat zeer wel te kennen. Want alseenrijckaert zijnen zone

by hem gefonden hadde, op dat hy zijn aerd en verftandt on-

der-zoucken zoude , en zijn meefter zeyde: De vader , ó So-

CRATES, heeft deze zijnen zone byu gefonden, op dat ghy

hem bezien zoniet
j
fpreeckt dan , teyde Sockm^ es ^ op dat tcku

ï^z^ww^^^ib.En DlOGEN ES verwonderde zich 5 dat daer de men-

fchen noch pot noch deckfel en kochten , dan aen de klanck

beproeft zijnde, dat zy in het koopen van een menfch,

methet gefichte alleenelick te vredcn waren. Want hyop

een tijd neder-zittende , om voor een flavc verkocht te wer-

y den.



den 5 wïert hem bevolen , dathy over-eynde ftacnzoude , op

dat de koopcr te beter mocht zien , wat hy koopen zoude.

Maer DioGENEs(een flave naer den lichame , maer een

vry-eygen van gemoed) belacchcnde de dwaefheyd der

menfchen5vraeghde, wat daeracn gelegen was , dewijledc

viffchen wel verkocht wierden , hoe dat zy oock lagen, 't Is,

gelijck-men zeght, den ezel kent-men aen zijn ooren , den

^dwazen zal-men aenzijn woorden hooren. Want het vaten

kan niet anders geven , als dat het in heeft. Zulck een man

,

2ulck een reden.Tot den Apoftel Pieter wierdt gezeghtjdat

hy een Galileer was.Op wat preuve doch ? vooy^aer , zeyden

zy die daer tegenwoordighwaren ,
ghy zjijt oockmede ^an dien ,

Tpant w^fpraecke maechu openbaer'tEn is daerom niet te gcloo-

ven^datdetongehethertebeliege^immcrsindegeduerige

treyn des levens.De Philofooph van Madauren verhaelt dat

SoLON derteleVcerfengefchreven, DatPLATominnelick

gezongen heeft 5Dat D. Had rianus dertel in zijn gedichten

geweeft is ^ ende hy zelve van de zelve feyle beticht zijnde,

zeyde , dat hy van leven een Philofooph , van gedichten een

minnaerwas. Zoo werden oock(ofGodt wouts)MART ia-

lis en Pet RONiusvcrfchoont:

Lafch>a efl mbispagina , n)ita proba ejl.

Lafcbm iperju , mentepudicus erat.

Twee Veerfen op een flaende , in zulcke zin

:

Alis *t , dat onsgedicht

Wat dertel "^ert beloonden
5

Ons hen met deugd verlicht ,

Isreyn ,enon-geJchonden.

Laet dat die geloovenjdieon-gcvoor-huyt zijn, Gods oor-

deel
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deel gaet ons anders voor* Zoo roept de hemclfche ftemmej

Gby adderen gcbmdjel y hoe z^outghy Konnen goed (prthn ^ d^lpijhghy.

quaed yjt ? "Vpant uyt de oyeriploedigheyd des hertenJpreech de mond. Een

goed menfche brenght goed "voort , uyt den goedenfchatzjjm herten \endc

een boos menfche brenght boofheyd 'r>oortj uyt den boojefchutMaer ick 7:eg-

ge U'lieden y dat de menfchen inden dage des oordeels rekenjchap geuen

gullen y>an eenyegehckon-nutlvoorddat ^ygebroken '^Mlen hebben.Want

uyt ut^e tipoorden ^idt ghy gerechteeerdight yporden , ende ttytu^eli^oor^

den^ultghy y>erdoemt "berden. De hitte van de lever is in het aen-

zicht gefchildert , ende een brandige koortfe druckt hare

teeckenen ontrent de lippen. Alzoo doet een herte dat door

vergiftige vuyligheyd ont-fteken is, het flaet uyt aen de ton-

gejendebefmet die gene die daer ontrent zijn , metdezel-

ven evel , zoo zy nie t op haer hoede en zijn. De tonge , zeght

de Apoftel 1 acob , hejmet hetgeheele lichaem , ont {lekende de gefcha-

pen Gereld , en is ont-fleken nuan de helle. Een uyr-werck , zoo het

vanbinnenont-fteltis , hetblijckt terftontvanbuyten,aen

het mif-flaen van de kloeke: macr zoo alle de veren en raders

wel gefpannen en geftelt zijn , zonder dateer yet aen hapert

,

deklock-flagh zal opzijn rechte mate , met de hoogte van

de zonne , gepaftelick over-een^kommen. Zoo zal-men , uyt

de gefchicktheyd of ongefchicktheyd der woorden ,zeker-

lick konnen af-nemen , ofde ziele benevelt is metde vuyle

duyfterniiïe der hellen 5 ofdat zy verlicht en geregelt wert

door het licht van de zonne der gcrechtigheyd

Elck een zy dan gewaerfchouwt,dat klcyne lid, dat groo-

te dingen roemt (het befte en het quaedfte van de wereld

,

naerhct zeggen van diemif-maeckte Philofooph ) wel op

den toom te houden , op dat het niet uyt en fpringc , en zijn

meeftgr uyt dezale en werpe in de eeuwige duyftcrnifie :

voornémelick dejonge luyden, die dat (libbcrigh blad zoo

Y 2 c]n:\Vick



qualickkonnen dwingen , jaediezomtijds haer ecrefteDen

in on-eerlicke dingendacr over te laten glijden.

On-geDpajJchen tongh en mond ,

Foey ? hoemaechghy *t dus \oo bont f

Magb-erdanniet^ngtz^yt ,

Ten zy dat het ^y befpreyt ,

Met een ipuyk 'vooorden-korfl ,

Braeckfelvan een'^rotte borfl ?

Magh-er dan niet ^ijn ^erhaelt ,

Als begrootet , en 'vertaelt

Op eenfchandigh lid , ofdaed ,

Die op eenigh^uyluyt'gaet?

'k Zii dejonghmans , als zy T^n

Vol ipanjp^s , en heete l^ijn ,

Dat zyfcherpen hert en ^in ,

Om te brengenyet-'^es in ,

Waer uyt dat het blijcken mocht y

Dat zy heelick^n ^verkocht ,

Onder dhelfche jla-verny

Van de lemtigh hoerery

:

Daer in dat j^ in-ge[lich ,

Werden als een hoenge(Hch^

E M.



EMBLEMATA.
XXIV.

Eygen-min blint ziel en zin,

^73

DESon ^dat^onder-licht idenhemelom kan rijden

y

Dat al "verwarmt ^ enjierckt^ en innighlijck 'ver-

blijden

,

Wanneer z^ijn lau^eglans njtrzjaemt in V holgelas ,

Verz^enght , "verkrenght en brand , datgroen enjeugh-

digh <was.

De liefde "uan ons z^elf^ of 'tgeen ^y meefi aen-hangen

,

Zy enckelijck en 'vry , nietdobbel ofgefrangen

:

De z^ucht enfy niet heet , noch koud in allen deely-

De middel-maet houtfiaet, Genough , niet al te *veel.

Y 3 Uyt-
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Uyt'legginge.

S een zeker zaeckcjdatter geen feyle zoo vafl: ons

aen-kleeft5noch zoo mocyelic k is om uy t te roei-

Ijen^alsdehooghmoed: 'tisgelijck het hemde, en

het laetfte kleed, dat eenweder-borelingh uyt-

fchuddet. Wantnaerdematedatwydezondenaf-fnijden,

en goede kragen en dijcken daer tegen fchieten , lijden wy
de meefte laft en gevaer van achter^daerwy minft op verhoed

zijn. E en ziltige vloed van een ydele eere , volght ons achter

de hielen, door een verborgen geule van eygen-liefde , en

dreyght ons alle het gene zoo v^at ververfcht is, w^ederomte

bederven , en onvruchtbaer te maecken. Eenzorgelick wa-

ter , en daer inmet duyzenden menfchen verfmoort werden,

als zymeenen op het drooge te ftaen , en goede vruchten te

gaen verwachten. Om klaer uyt te fpreken : daer en is geen

bedriegelicker noch gevaerlicker zonde, als de over-liefde

van zijn eygen zelven.Want gelijk Ammon verfmol t en ver-

quijnde door de liefde van zijn eygen zufter T hamar ; zo ver-

teert de zelf-liever door de overtollige zucht tot zijn eygen

zeiven.Hy is zijn zelfs rofïiaen, bordeel-houder , hoereerder,

en bloed-fchender ,uyt-puttende al zijn levendige gceften,

om plaetfe te maeken voor een peftigh vergift. Daer derven-

deron-eyndelick meer door dezeplage, als fevcntigh duy-

zenden, die in Ifraèlftierven, ten tijde vandepcftcjdie God
zijn volck , tot een ftraffe , toe-zond. E ygen-liefde heeft de

Engelen des lichtSjin boden der duyfterniflè verandert^hecft

Babyion dien werre-toren, op-gericht, de Synagoguedes

Sathans gevoordert en vermeerdert j de helle vervult jende

geheele wereld uyt de vryheyd der hecrlikheyd,in de dicnfi:-

baerheyd des verderfs gebracht. Zoo dat de eygen liefde de

C[rond



grond en de hoeck-fteen is van alle feylen , en volgens dien,

van al het verdriet des werelds. Hoor het getuygenifle van
dien grooten Apoftel : Weet dit , dat in de laetjie dagen gullen kom-

menj'^are tijden,Vi^mt daerzsdknmenfchen "We^en hen ^cl'ven lief-heb^

bende , geld-gierighy ipcrmeteück yhoo-vaerdigh , lafleraers , den ouden on"

gehoorfaem , ondanckhaeY , on-heyligh , 'zs)nder natuerlicke liefde , Toonder

iperbond , ipaljche bejchuldigers , on-matigh , hart , ponder liefde tot de goe-

de , y>erradersj roeckeloosyop-gebla^en, die de -soulpfjeyt/ie'ï^erhebben dan

Gody hebbende een gedaente der god^aligheyd , maer die de kracht daer

rvanverloochent hebben. Hier ziet ghy een vol-maeckte lijfte van

alle on-volmaecktheyd , en verdoemelicke zonden. Het
hoofd en de oorzaecke van dien allen wert ter eerfter plaet-

fen geftelt , de eygen-liefde : het ciment en de moortel van die

hooge mueren van lericho , welcke zijn alle de ydelheden,

en grouwelen van deze wereld.

't Is dan te verwonderen , hoe zeere zich noch de men-
fchenvleyen en troetelen inzulck een groot broed-quaedj

hoe weynige 5
jae hoe gantfch geene van die fmettelicke

fchurftheyd genezenwerden.Men zoude veel eer deftront-

vlicgen ont-leerendreck-boUekenstc maecken, als de men-
fchenuytdcze vuyIe mift-put van cygen-liefde te trecken.-

En Ipohan alle jonden
^

En die u z^luen noch 'verblijd ,

Alipaertghyon-gefchonden.

Ah ! ghy en kent de "^eegh-fchaelniet ,

Van dulve T^er "verfcheyden,

't Is lefus , die u"^ hert door- zjet ,

En alic^ heym lickheyden .

Ztjn'picruypydelheydbeprouftf

En



En 'Ufatghybooghmeugk achten i ^
Op dat hy , met een ^enck , bedrouft >

Verjmeli alu^ gedachten

:

JSJiet Tipit y ahjneeu^ : "^ant 'volgelrcck ,

Enpoart ^ijn al ulp daden ;

Maer als de trage kracht yan *tpeck;

In d*helder ^ongebraden.

Zoo zinghtdiehoogh-vliegende Arend inzijnNaer-gcrich-

tcn:

Mens ,
que te mi/erafacisplurimi nocentem

:

HeulneJciSyubitrutmaeflh^Cy altera abijla.

'Momenta tua utjudicio appendat acuto ,

Jbdu&a recejfus loca fcrutatus lejus ,

Cordijque tibi referans intimos penates ,

Vanas ignefuo excoquataJlimatione$.

Jslutu ejus ut honibili tua yota liquentur.

Baud nix ipeluti candida : nam tua omnia atra

:

Sedlentapkis ipis , domitaabjole corujco.

Het gaet alzoo , als V a r r o zeght

:

OmnesipidemurnobiseJJeybelliyJaperd^yfefli-piyquumfimHScopre^.

Dat is;

IPy fchijnenfraey en 'ït^ljs , en aerdigh aen ons i^ehcn
^

É
Daer "^y niet meer en ^fjn , als die den dreck uyt -delven, M

Elck een meynt (gelijck Aristophanes fpreeckt)

dathy wieroock vijft. Niemand en vaeght-er voor zijney-

gcndeure: als of het daer altoos fchoone genoughware.

(£r 6cl)Ul1cfet fiif} fccr befte ^att im tOthc. De Poëten verzieren

,

dat een waer-zegger genaemt Tiresias , voor-zeyde ,dat

Narcis sus, een fchoonjongelinghj zoo lange leven

zoude.
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zoude 5 als hy zijn eygen zeiven niet zien en zoude. Maerhy
on-bewift van het on-geluck , dat aireede over zijn hoofd

hingh^het beeld van zijn aen-gezicht in een fonteyne gezien

hebbende, is daer over zo hitfigh vcrlieft geworden , dat hy
eyndelickin zijn eygen liefde verfmeltende en verquijnende,

in een bloeme verandert is jgeheeten naerzijnen naem N a ei-

cissüs 5 voort-kommende vaneen woord , dat dommkheyi en

m-geroellgheyd beteeckent.Waerdeur de geleerde Fabel-mee-

fters te kennen gegeven hebben, dat de menfche ftocke dom,
engelijck van alle zinnen uyt-gefchut wert , vv^anneer zijn

ziele , door die fmettelicke lucht , benevelt en dichte over-

trocken wert.Eveleens (jae noch veel meer) gelijck de der-

telejongelingen , die het eerftejeuckfel van de prickelende

vrouw-zieckte gevoelen , wanneer zy hare heete tochten op
een zekere maeght geworpen hebbeUjgeen vlecke noch rim-

pel in haer en zien, hoe-wel zymiflchien geftelt mocht we-
zen

,
gelijck die van Mart IA LIS befchreven wert : welcke

hyzeght maer dry tanden gehad te hebben, en dry hayren;

de borft gelijck een fprinck-haen ^ de zijde gelijck van een

mier ^ het voor-hoofd vol rimpels , de mammen gelijck van

een fpinne-webbe j een ftemme gelijck van een vorfch j en

den reuck van een bock.

Illucpuipertanjur i
amatortm quodamiu

Turpia dedpiunt c^cum Vitia : aut etiam ipfa h^c

DeleSant , 'veluti Balhinum polypiis AgtM,

Ditwilt de Venufijnfche Zangh-meefter zeggen

:

Geen minnaer zjct de feyl , ofvkcklpan zjjn vricndlme :

Of 7{oo hyf immers ^let , hyflelt daer op z^jn mime ,

Enfchept daer in Ipermaeck : Balbijn , is ,
^iet, 7^00 heufchy

Dat hy T^ichin dejlanck ycrkught -van Agna: mus,

Z Athe-
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Athen^eus verhaelt ^ dat te Athenen een zeker man was,

genaemt Thrasylaus, die met zulckeenon-zinnigheyd

in-genomen was , dat hyvaftelick geloofde ^dat alledefche-

pen 3 dien hy zagh in-kommen en uyt-varen, de zijne wa-
ren : daerom hy oockgemeenelick op de haven gingh^dezel-

ve tellende en hertellende , en verhaelde zijn vrienden de

grootheyd van zijn gewaenderijckdom, zich boven alle an-

dere menfchen geluckigh achtende: tot dateyndelick zijn

broeder,uyt Sicilien weder-gckcert zijnde,hem de Medecija

heeft bevolen en over-gegeven. Waerdoorhy^tenlaetften,

tot zijn voor gaende gezondheyd gekommen zijnde^betnyg-

de menigh-maeljdat hy noyt geneugelicker, noch vernouge-

licker geleeft en hadde, als doen hy met die zin-dwalinge be-

vangen was.Zoo zijn oock geftelt die waen-wijze zelf-min-

naers:die door een koortfige breyn-ziekte zich alles toe-dra-

gen ,wat haermaer flechts behaeght : haer zelven t'allen tij-

de 5 is het niet opentlick voor alle de wereld , ten minften in

haer herte prijzende, jae zelfs haer eygen zotheyd: van welc-

ke gezeyt wert ^by den Apoftel : Zooyemanddenchy dathy^at

iSy del^ijk hy niet en is , die bcdrie^ht hem ^ehen. Maer ware noch die

eygen-lof; zonder verminderinge , en faem-roovinge van
zijn even-menfche, nochmochte die ergens en eenighzins

geleden werden: maer vele (dat meeft te beklagen is)

fchrouven en kerven deur eens anders eereen goede naem,
om haer zelven eenen trap op te richten, waer van zy op een

ander piffen , en fpouwen mochten.

Wel ^ hoe dus ^ ipermetel dier ,

Bccleen loenne ^gantjch een kUcr ,

Op-gef^ollen yan de gift ,

Die ulp ^ic!e fleeds bcmift :.
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Diegeflekenmet depin

Van ipergïftigh eygen-min ,

Op uyp even-menfche/maelt ,

Enmetnijdighfpotyerhaehy

Wat hy noyt en dacht , ofdeed ,

Of *t en loas met knagend leed*

'Neen , gezjslle , bitter quant ,

Vol^an trotfigh on-y>erfland ,

Ziet y dat ghy u ^el^en kent ,

En tot beterdingen loent
,

Eerghy in een anderfntaet.

Dat ulo eygen ziel y>erraet.

Flughs dan , hier rvan haefligh loljc k ,

En w^ eygen hofbekijck

:

En op dat ghy ziet ulo rom ,

Hangh ulp tloee-z^ack anders om.

Z a E M-



i2ö EMBLEMATA.
XXV.

God kan 't niet vougen , naer ons genougen,

EN leeff dan noch de Heerlmagh dit de hemel luch-

ten ?

De menfchentrotfen God , dien oock de beejlen duchten.

Als hy z^ijn hlixemjchiet , de ^Thracer op de been

,

Enfchiet met God omftrijd , daer van hy hout te leen.

Dit doen ^y oock ( ofchrick ) die Chrifïi naem belijden

:

Wjjlaen "van achter uyt , ten jy ons God<^Ut mijden y

En doen ^at onsgelieft . IVyfeilen hem een ^et

,

Die Heer is van dit aUen alleen "ivetten z^et.

Ujt.
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\ Y zijn alle van natuere tot gemack en gcnuchte ge-

negen, en dat zonder eenige zondelickheyd^zoo
wy maeren wiften, ofverftaen en wilden , hoe en
waer de zelve tezoucken en te vinden zijn. Een

goed Chriften enmaghhem zeiven , in deze wereld , niet an-

ders als ftrijd en tegen-ftoodvoort-ftellcn.Deur verdriet en
on-gemack moetenwy , langhs 't den wegh der hellen , in het

Koninck-rijcke der hemelen in-gaen. Dat Koninck-rijck

moet geweld lijden , en die alleen , die geweld daer op doen,

2ullen 't in-nemen. ZoodateenChriften-menfche, zonder

hope van de op-ftandinge ten eeuwigen leven, de ellendigh-

fte zoude zijn van alle mcnfchen ,jaeoock zelfs van alle die-

ren. Hoe groot is dan ons mif-verftand ,zoo wy in deze we-
reld onzen loon ontfangen willen, en even-wel noch een

grooter verwachtenin de toe-kommende wereld.

De menfch , eerdat hy is op dc^cr aerd! geboren ,

Is tot 'vcelduy^endquaen ra?i God gejchkkt te "vorerr.

De eenfierft in de krtjgh , de ander hy ^ijnheyrd ^

De een [Ierft in dezse > de ander op der eerd\

En of' men zjch iperkrglo in iPCi'-gelegen landen ,

V Gcï^aer voert niet ont-gaen , nochdoodesjcherpe tanden.

IVant %iecktc , moeyi enpijn , jchaed' , doodelick verderf

Zijn Tlan God toe-ge[cbich den menfhcY>tot een erf.

Zoo God ons had' ge
f}tlt , als Engels , hier beneden ,

Vry yan al on-ge'val , en eewvpelkk in yreden ,

Hef^paernoch on-bekent , -^atdat uoor-ychtigheyd

,

Wat kheckicydvjochteyjn , en "^atfland-vdfligheyd:

Z 2 Die
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Die niet hchr.t en 'zjjn ins ^mlds hlljde \aecken ,

Als ons Fortuyn toe- lacht -^ maerals ^y ons doet fmaccken

Den hkk ipan tegen-Jpoed 5 als ^y ons teefl enpluckt ,

En met Veel^ieckte quek , metpijnen banden dnickt.

V En is , yriend , niet loan nood , noch oorboor ^voorde menfchen ,

Datzy , "van 2^orgh beyrijt , aihebben dat ^y^en/chen

:

't Is ^{omtijds ongelijck ^veel beter , dat by beurt

EenJ^are droefenis de ^oete ipreughd af- keurt.

Dit hond ons in ^tgeheel : maerdie altoos ^el loilde

Zichjien in V ^el-vepoint , den hemelelpen milde ,

En T^^ou niet langh beflaen. Dit is ISlaturas ^vet ,

Die 5^v "vanaen^begindejchepjels heeftge-^t.

Men ^.et den hemel ^elfych on-gelijck beliegen

:

Zomtijds ^00 is hyjchoon , '^omtijds m^ol mifi en regen.

De Zomer ^olght de Lent : dan krijght den Hcrffl zijn keer

:

D^ Winter komt daer nae ,* dan keert de Lentelï)eer,

Indien dan alles "^ert "veranderlick be-vonden,

De menfch , roock ende svind, en moet niet 7^1jn ont-bonden

Van diegemeene ^et : V is recht dat , y>oor en naer ,

De menfch , een ^oon destijds
,
verander met zjjn Vaer,

En ipy^ien allen dagh , om ons noch meer te (lij-ven ,

Dat niet , in eene [land , op de^^er aerd , kan blijven

:

Wanneer het dangebeurt , dat somtijds 't een Verdriet

,

Oj 't ander on-geluck de hemel op onsgiet ;

Men moet het metgedult , Godvruchtelick -verdragen ,

En dencken by zich ^elf, 't is Godcs '^el-behagen

:

h Moet goed ^ijn > hoe het 7^y noch Voor ons on-bekent ,

Al-9pat ons dreyght en dringht , al'9pat de hemel ^ent,

Macr wat is *t van ons goddelooze menfchen?wy oordec-

len Gods oordeekn 5 en wegen die op de verdorven balance

van



van ons on-vernuftigh vernuft: v^atdaerniet deurenflaet
5

en kan noch in uyt geef, noch in ontfangh verftrecken. C.^-

SAii zeyde tot zijn Piloot 5 dat hyniet vreezenen zoudein

zee te houden ^en tegen het on-weer op tezeylen , al was het

dat de hemelen defterrenjdoor een noodfchickfel , dat

zochten te beletten.Vertrouw, riep hy ,want 't isCïSAR,
dien ghy voert.Augustus infgelijcks door een tempeeftge-

flingert en gedreven zijnde, begon den God Neptunus te

beroupen en te dreygen : en dede , in eenige hoogh-tijdige

fpelen , zijn beeld wcgh-nemen , om hem over hem te wre-

ken. Alzoo geeffelde Xerxes de zee , en wierper boeyen

in , om de zelve aen den band te leggen. Men vermeit oock

van een Chriften Koninck5dat5zijnde van Godes hand gefla-

gen 5 hy in heete gramfchap fwoer , zich zelven te wreken

,

en begeerde 5 datmen hem in thien jaer niet aen-bidden,

noch van hem Ipreken zoude.

Gefpis j ó groote God , de reden- loo^e dieren ,

Die hier in ipeldengaen , en daer in boffchenficieren ,

Op dat deur 't groen gel)?as ^y mochten zjjn gejpijft , . i

V'^pgoedheyd bidden aen , cnyolgen , datghy mjfl^

Alhetgefchubde "vee , dat deur de T^eegaet fpelen j

Al het gepluymde ipokk , dat met haer helder kelen , ]

Be lucht T^eer ^octe breeckt 5 het Icout , de rots , het yeld ,

Die hebben alte^aem haer onder ugeflelt.

Die alles , bleecklpan iPrees , niet tegens u en kicken

;

Die alles , als uerbaejl , ijooru gedichtefchricken

:

Zoo maer int alderminfighy dijne gramfchap v^ijft ,

hctjchijnt dat met befcheyd , eerbiedingh in haer rijft.

De menjche y Toonder meer , de menjch ran ugejchapcn ,

Kut , als een ander dier , om nacr de aerd tegapen ,'

• Maer



iS4-

Maerhooger njangehort , en holpen al ipolmaeckt ,

Dat is , dat roert , dat leeft , ofnaer dees "gereidfmaech

:

In voienghy hehtgeftelt de trecken ipan w^ -^c^en ,

JViens aen^kht heerück-fchoon ten hemel is gere:zsn ,•

Aenlpienghy ^oo ^eelgoeds mildadigh hebt getoont ,

Die van u met -verftand en npijfheyd isgekroont j

Ey alleen^ hy alleen y met toe-gejloten ooren ,

Ahdadderyeel-tijdsdoet , heeft ubeflaen te jJoorcn:

Hy alleen heeft heflaen , "Vol van ondanckhaerheyd ,

Ie quetfen £eeren lofvan w^e Hajefleyt.

By alleen knort en mort yhy alleen is ton-vreden j

Ey alleen redelick , leeft tegen alle reden.

Maerin de^rickelGods is 't hart ^ijn hielteflaen.

Duyck , ntmfche , \tjtghyipijs , laet 't onlpcerover-gaen.

E M,



EMBLEMATA.
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Die wetenfchap vermeerdert ,verraeerdertmoeyte. Salom.

ICk kruype heen en ^eer , mijn in-ge^andick teere:

Tot nutheyd "van de menfch , my ziehen ick ontheerê,

J\dijn 9verckmy heel 'Verpriekt , daer in ickmy bejlujt
,

Om, Zjijnd' een nieu^gedierty te "uliegenflugs daer uyt.

Hier ^ienfy haergeflalt , die naergeleertheydjagen

:

Zy teeren ruleefch en bloed ^ omander te behagen :

Hier ingedacht %^er<wert , daer wroetenjy in 'tjlof, .

Omzjoo , tot V le'vens koji , temnnen eer en lof.

Uf
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Uyt'legginge,

E letteren zijn een groot behulp , om dcughd te

verkrijgen , ende een koftelick juweel , om de zel-

ve te vergieren, lae dedeughd en v^ert niet alleen

fchoonder enbevalligcr door de geleertheyd^ maer

zelfs oockftercker en vromer: niet alleenelick couleur van

haer treckende , maer oock bloed enjeughd.Zeer wel zeght

Seneca : Hoc-lpdons meer daeraengelegen is , dat^y womer , als dat

TP) ^ekerdev^erden j nochtans en gebeurt heteene niet , \onder het ander.

Want de klouckhcyi en komt het gemoed nergens anders ipandaer , ah

l>an de goede konflen , als 'van de bemerckjnge der natuere. Een Chri-

ftcn zoiide hooger klimmen : maer een Heydcn niet , die met

hetgewichte vandeoorfpronckelicke verdorventheyd ge-

boeyt light De geleertheyd is die hooghdadige, en on-

deur-boorelickefchiId,die VuLCANUS voor Achilles fme-

de, en inde welcke hy den hemel , de aerde, de zee, de

woleken, de fterren, den Blixem, de fteden , de legers , en de

ftrijden graveerde , en kortelick alle het gene, dat in de we-
reld kan gezien werden. Waer door de Heydenfche Poë-

ten te kennen gegeven hebben, dat de kenniffe der dingen

den geeft des mcnfches on-winnelicker en on-v/onderlicker

maeckt,alseenfchildhetlichaem. Maergelijck Achilles

ter fcholcby C h i r o n gingh, op dat hy bequaem mocht
werden , om dien ichild te dragen ; alzoo moeten wy oock

gaen in de fchole der wijfheyd , zouden wy de geleertheyd

vv^el gebruycken. Zoo oordeeltH o rat lus van deze fchole

;

lerVetalJaritia , mijeroqiic capidinepccïm
,

Simtyerba i!j -voces , quibiis hitnc knirc dolorem

PoJj'iSy i^ magnammorbideponerepartcm.

Dat
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Dat is:

Zoo u het hcrteppelt , deur gierigheyd gefleken ,•

Geen (lem , geen "boorden oock en gullen u ont-keken

:

Waer deur datghy %eeY licht ^erjachten mocht uivp'jn ,

En 't meeren- deel ^verloft van w^pc ^ieckte zjjn.

Aristoteles verhaelt, datin zijnen tijd, ontrent Tra-

pezuntium, een zoorte van heunigh gevonden wiert van

zoo vremden reuck , dat zy den geeft der gener die dien ge-

bruyckten , zoo omme-keerde , dat gezonde en luftige men-

fchen, daer deur , dom en bot wierden3 de botte daerentegen

wierden hier door verwackert, en op-geweckt van geefte.

Dit laetfte kan alleenelick , met goede reden , de kracht van

die lofFelicke en heunige wetenfchappen toe-gefchreven

werdcn.Wanthoevelezijnder vanzot meelgekneden^/?^//??^;

de folie farine ) die de leegheyd van haer geboorte , door de

ftudien , zooverheven en verbetert hebben, dat zy ,gelijck

veraerd van natuere, onder die van de befte ftoffe, en de

kloeckfteherflenen getelt werden ?

Gjneis meliore lutofinxitpYMordU Titan.

't En is niette gelooven , wat een gewichte enbequaem-

heyd de letteren ons toe-brengen , wanneer die wel gehuyf-

meeftert en aen-geleght werden. Maer wanneer die oock

in een quade aerde gezaeyt werden , wee den genen ; die by

haren oughft moeten gevoedet werden.

De letter- konfl die helt ahijds tot quade lagen ,

Ahoaer'^iy on-gekamt, en ponder oordeehvoont,

Maer dobbel is de man , bereyt tot alleflagen ,

Die l^el'geleert ^ijn hoofd met teere ^eden kroont.

De "^Ijfheyt is eenprijs "van ^ukk een dierbaer k'ven ,

Dat doorgeenVier , offlael , ofjaren vpert ont-'^eeft

:

Aa 2 '^^^^^
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Maer dat , door geen begeert Van yet-^es ipremds gedreioen »

Geen anderprijs en eyfck , als dat het is , ofhe^.

Zoovloey t de fonteyne zelve, daer uyt dit gehaelt is

:

SinejudidofliidU incompta literarum

Verguntfemper ad infidicu deteriores.

At ad omnia duplex , homo bene inflitutus

:

Si mite caput teneris morihtis coronat.

Precium mlraperpetu^e eftfapientia Vit^

:

Gjuenon rccipit,nififefe , dflimatiomm.

Die met deze uyt-gezochte peerl zijn voor-hoofd versiert

heeft 5 en door een ftille ,doch moeyelicken arbeyd , nu goe-

de voor-raed op-gedaen heeft, en moet nu, gelijck-men

zeght , niet alleen voor hem zelven zingen [jibi canere^ mu^

jisjuis) maer hem zelven in de lucht en in de zonne zetten,

op dat hy de vrucht van zijn neerftigheyd een ander aen-bie-

de, ende zucht tot zijn vader- land opentlick betoonc. Dic
anders gezint zijn, en moeten maer voor aerd-laften gere-

kent werden, dic maer en dienen, om het getal te meerde-

ren , en hetgraen te verteeren.

TVeetghy , hoe hy ipeeUtjds blinch ,

Engemeenelichn ftinckt ,

Viegelat , en '^eUgekoont ,

Altoos in de hucken'^oont ?

E-ven-groot ^oo is de lof

Van de geen , die in hctflof

Van een heymdick^ertreck

V^roetelt , als ecnJVyn in 't dreck

Zonder dat hy oyt eens denckt ,

In ^ijn opper-d^elgebench >

Door een eygen-dunchnsJlagb ,

Zich tefiellen Ipoorden dagh.

Zuick een plocght het dorre ^ani

Van Ncptuni z,oute(lrand

:

Ofbeflroyt :(^n erjlïck deel

Met l&Jituyt'ge-^fte meel;

En 'versmachtend even noujl

Naer de y?ruchten "vanden ougjl ,

Krijghthy niet ter "Wereld t'huysy

Als een deelon-ntittigh gf'uys.

Zuicke



Zulckc menfchen flachten de anckcrs , die altijds in ' twa-

ter blijven, en nimmermeer enfwemmen , van de wclcke Ca-

To , in een van zijn Oratien , eertijds zeyde , dat nlemantgoed noch

hequaem en^icrt door leeringeen onder-^ij^inge ( Nemiyjemjieri honum

exdifdplim ) en daer Ronsarp , in zijn gezangen , mede fpot;

Bons dieux ! qui ^audroit loucr

Ceux qui colle^furm lin:;re

li'ontjamaisfoucy de ^uivre ?

6}uf nouéfen hfludier

Si non de nous ennuyer ?

Etfoingdeffusfoing accreflre

,

A nous quiferons ypeut eftre ,

Ou ce matin you cefoir ,

ViElime delVrque noir ?

Ve fOrque , quinepardonne ,

*Iant ilefl fier , aperfonne^

Dit is voorde weynige , die het Franfch niet en verftaen

:

He^ deughd ! 1bie ^algeven lof

Aen diegeen^ , die in hetjïof,

Vaft gelijmt aen hare houcken ,

Geengenuck des üperelds ^oucken»

Wat is V dat 't ftuderen baet ,

Als tot meerdringh ^an ons quacd ?

En te hoepen ^orgh op morgen ,

Vie mijjchien , ofnu , ofmorgen y

Zullen \ijn een offerhand

Van dief'^artc helle-brand ?

Hel y die niemand en yergeefi ,

Veurhaerfelheyd , ipie daer leeft.

Aa 3
En
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En wat is doch het oogh-merck van die on-gezoute

boucktnufiPers ? door een jeuckerigh zelf-behagenjden naem

niet van een wijs , maer van een wetende man te bejagen.

Hierom fweeten zy van heteerfte licht des daeghs, tot den

laten avond-ftond : jae knoopen oock wel de nacht-uyren

aen den geheelendagh, zelfs tot vergetinge van'slichaems

nood- druft.En verfleten die menfchen dan noch haer zelven

in nuttige dingen 5 die hare ziele mochten verbeteren , en

haren even-naeften op-bouwen; noch en zouden zy geen

vergeeffchen loon verwachten ( hoewel hier in oock, ge-

lijck in alle andere dingen, on-matigheyd kan gebruyckt

werden) maer vele van die zijn met woorden, letters, ftip-

kens bezigh, zoo lange zy leven : en leer en dan noch fpre-

ken , wanneer haer de grijfheyd en kaelheyd in-dachtigh

maeckt 5 dat zy zeer haeft niet meer en zullen tefprekcn

hebben, D i o m e d e s vervulde doooboucken , alleene-

lick met dingen diede Grammatica aen-gaen. Hy verftickte

bykans de wereld met zulck een fchrickelicke laftvanbouc-

ken. Zoo veel woorden , alleenelick om de woorden : jae

alleenelick , om door een ydele eere gekittelt te werden.

Zekers -^ik-ment al'fvelfchenoen ,

Ifcynigh letters ^ijn loan nood ,

Om een goedgemoed teerden ,

Inhetle^eniindedood.

E M.
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EMBLEMATA.
XXVII.

Desmcnfches aerdhanghtnaer der aerd.

DEkrujer druckt en dringt,totpweetensjoijgen, flee
-

nen ,

Zijn hoofd y engantfche lijf, hy-na op d'aerde kenen.

De karre 'uolght hem naer
:,

geladen 'vol'van brandy

Van achterj tot behulp ^ge[leken met der hand.

Staetfiil , o menfch ! en z^ietuw z>ijn enuw bedrijven :

Uw z^in en uwgepeyns altijds op d'aerde bltjven.

Ghy treckt een karr vol ZjOnd , vter-voedfelvan de

hel:

De duyvelfleeckt enpreecht , en helpt u 'm 'tgequcL

Ujt-
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Uyt'legginge,

Ebt de 'gereld niet liefy noch -^pat in de -gereld is , zeght de

vriend des Heeren , dien lefus liefhadde.Een noo-

dige vermaninge, en dieonsgeduerigh behoorde

voor-c^ehouden te werden. Wantwy werden van

natuere veelftercker gedreven tot de wereldfche dingen,

als de fwarc lichamen naer het middelpunt der aerden , veel

meer , als hetvier ^naer de opperfte deelen der lucht. De
cene wat minder, de ander wat meer, maerwy hebben al-

le uyt de zelve kop gedronckcn j wy brengen den zelvcn

aerd mede van onze wiege ,
jae van onze geboorte, 't Is al

metael uyt de zelve mijne. Ditverdervelickevleefch werpt

yzere boeyen aen onze ziele, endruckt onsmethetgant-

Iche <yewichte dezer aerden: zoo datwy ons hoofd niet en

konnen ^noch en willen , om hooge heffen , dan byzonder-

lick van Gods Geeft getrockenzijnde.Wy zijn als boomen

,

die 5 aen al Ie kanten, wijds en zijds, gewortelt zijnde , niet

,

gelijck de eycken-boomen , honderd jacr groeyen , hon-

derd jaer ftaen , honderd jaervergaen^maer 5 zoo Godsbc-

fluyt den draed -onzes levens niet afen fnede5dic door den

ouderdom,altijds meer en meer vergroenen zouden enjcugh-

digh werden , om ceuwelick aen der aerde vaft gehecht te

blijven.

SteryeJingen , tiferelds-piiyck ,

Broeder als een aerde kmyck ,

Vie , m:t eenengrooten draf,

Stadighj}>oedight naer tOvgraJi

Waerom is het , dntghy houlpt ,

Ofghy eeuwgb leven^oiidt?

Waerom is het , datghy hrafl ,

Enu '^el-ven ouer-laft ,

t Allerplaetje , t*aller[lond ,

Tot de kek , tot de mond ,

Elpen ofghy , d£:;e nacht ,

Zout betalen tolen tracht ,

Aen



Jen die groem-grij^en haerd ,

Die ons alby een "vergaen ?

Menjchygby ^ijt een T^el-T^acm kraem ,

Daerlperfcheyden flucken ijaem

^9%

Liggen onder eenge^aeyt \

Wekke \00'men ifurnen naeyt ,

V Wen een geckigh narre kked ,

Alsghy draeght , en niet en 'tpcet.

Wy zijn van God , op de wereld geflelt, en oockvan

zulck een geftalte gefchapen,dat wy de aerde met de voeten

treden , en ons hoofd ten hemel heffen. Maer wy doen als de

boomen, wy fchieten ons hoofd en armen inderaerden 5en

toonen den hemel onze voet-planten. Een ez^el kent ^ijn meeftefy

ende een ojje de kribbe zjjns heeren, maerïfraei , de menfchen in 't

gemeen, enkennenharen Schepper niet.Wel te recht roept

de Franfche Poet

:

Certes , ê Dieu , toutes beflesfawvages^

§}uifm' les montSy i^ quipar les boccages ,

Etpar les champs Ipont de chafque cofté ,

Poitr ce nourrir ; noffencent ta bonte:

Tom les oifeaux ,
quiparmy tairfe joiïent ,

TotM les poijfons , quipar les ondes noiient ,

Tom les rochet

s

, lesplaines ,^ les bois ,

Falies depeur tremblent dejfom ta y>oix

:

Palles depeur tremblent devant taface ,

Si ton courrcux tant foit peu les menace

:

JJhommefansphts [thommeque tuaifai6i ,

Par-dejfm torn animalplmparfait ,

Et qui tu mis les trai&s de ton image ,

Et -vers Ie cielluy haujfdi Ie ^i/age ,

A qui tufis tant degraces aVoir ,

En qui tu misjugement ilffcayoir)

Seul , feult Offence !^ ingratparjafaute ^

Blejfe ïhonneur de ta majefléhaute.

Bb Dat



Dat luyt in onze Moeders-tale

:

Gc^iSf o groote God , de Dp'ik* en tamme dieren
^

Die opgeberght en daly en door de boJfchenflt>ieren

:

Die doordelpeldengaen , om daer te 'Kjjngeipoed ,

En quetfen door haer doen , noch tergen uipgemoed.

. De 'pijfchcn , die-men zietfteeds deurdegohen (pelen -y

. De ipogels , die-men hoortfteeds deurden hemelquelen

;

De rot/en , en het ipeld , de hoornen ipan het ^oud ,

Diejchricken Ipoof w^flem , yan yrce^c hleeckenhud,

Diefchricken Door uDoftem , en yoor nKraen-zjcht btipen ,

Zoo maer ulx> grimmigheyd in 't minft is op-gehe^en

:

De menjche 7:pnder meer , dienghy hier hebtgeftelt ,

't Volmaeckfle dier K>an al , der dieren ^ooghd en held

;

In loien ghy hebtgeftelt de trecken ipan w^ l^e^en ,

Diens aen-ge^jchtghy hebt ten hemelop-gere^cn y

Aen iPten ^oo yeelgenaedghy hebtgCT^ct ter hand y.

Gegeten zjdck een fchat ipan oordeelen ^erfland ,•

Die is 't , die is 't alleen ( ycic kan het ^oor u bergen ?)

Die u verbelgen derft , en ut^egoedheyd tergen

:

DielPolon-danckbaerheyd
(
daer in hy ^ich noch-vlcyt)

De eer ont-kent , enfchent van w^e Majcfteyt,

Pooght menfche , wie ghy zijc , de aerdfche leden te doo-

den, die door haer doodelick leven, uwe geeftelicke ziele

verftickenen verQicken. Doet aen den Hccre Icjim Cbriftitm , ends

en be^or^b kef- vkefch niet in ^ijne ^cl-lujlen. Ey-lievCj denckt

hier op 5 en befluy t u fcheyden met dit befluy t

:

Zoo in een minder rinck onsle-ven is bcjloten
,

JJs vaneen dagh , by God y ^oo 'tjaer , dat altljds keert
,

Ons^



m
Ons dagen fléeds verdrljfi ,' en ^ooons ley>en teert

-^

Zooyderjchepjelis metfterjlickheyd om-goten ;

Wat droomt ghy dan , ó ziell in de^eput geloangen ,

IVacrom behaeght u noch het duyfler "pan dit licht ,

Zoo ghy om loegh te vlien naer 's hemels klaerge^^icht ,

Defchouder^bUren hebt met ^kreken dicht behangen ?

Daer isdatgrootegoed , eenyder eens iperlangen ;

Daer is de ^oete ruft , ^an yders "^enfch om-yangen.

Daer is de reyne liefd* , de ipolheyd aller ^reughden

;

Daer ^ultghy God'lick deely in V alder-hooghft ^verheven ,

Bekennen , met der oogh , den oorf^rongh ^anw^ leioen ,

Zoo ghy maer Chrifl om^helft , den loerck-man aller deughden.

Bb % E M-
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XXVIII.

Gewoonte inaeckt eelt.

n Rat, diefmeeren "vct 'VOor 'tgrootjïegoedverkiejl:,

Haer eygen z^in en min , deur kunji en leer 'ver-

lieft.

Zy jlaet hier met de heers , en lichtet dlde lieden ,

Daerfy en lucht en licht te goorenplacht te "vlieden.

Wat ijfer datgewoont en leer niet over^vint ?

Dewijl de haes den hond oock z^omtijds ovel bemint.

Het kind'van bQ0Z,egee[l ^jel betert en 'veraerde
j

Alnaer datdouders tucht de roe gebrujckt of/paerde.

Ujt^
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Uyt4egginge.

E gefchiedeniffe , in dit Zinne-bceld aen-gcroert

,

wert voor waerachtigh, van Albertus de
G R o o T E verhaelt. 't Geloove zy by den Au-
tlieur. Wy hebben oock, in onze tijden, niet min-

der geloof-weerdige dingen, met onze eygen oogen ge-
zien. Wat vremder grimmatfen , w^at oubolliger , en onge-
loovelickerdingen,werdenop Kermiffen en laermerckten,

deur beeften en on-vernuftige fchepfelen vertoont ? Om
niet van Apen en Pavlanen te fpreken , die zoo wat fchijnen

te menfchelen , en oponzegedaente te trecken (waerdeur
oockzommigedroomen, dathetbefworeUjcn vervloeck-

te menfchen zijn) wat iffer fchouv^^er envreefachtigerals

een Haes?wy hebben nochtansjin een groote by-een-komftc,

gezien, dat een5met een on-vcrfaeght gezichte, zo behende-
lick, in aller tegenv^oordigheyd, op een trommel geflagen

heeft jals ofhet een menfchegedaen hadde , diens ambacht
het is 5 die konftete oefFenen. Iulius Scaliger verhaelt, in

zijn fubtijle oefFeningen,dat hy een Haes op-gcbrocht heeft,

die oud geworden zijnde, met een wind-hond , zomtijds-

noch bloedigh zijnde van de verfchejaght , vryelick en geru-

ftclick fpeeldc. Hy fchrijfc oock ter zelverplaetfevaneen

wild Svvijn,.dat met zijn Heer, euzijn honden,op het flaen en
getuyt van de hoornen, terjaght ginghj en met de haze-loo--

pers gelijck omprijsfl:rced,om roofte krijgen. Met 2urke,cn

diergclijcke exempelen, zouden heele riemen papierskon-

nen gevult werden: ons te gelijck bewijzende, hoe vele

datteracn de op-voedingeen gewoonte gelegen is.

Het levendig vertoog van die Spartacnfche wet-gevcrzal

ons eenruymeopeninge geven. Dcze,naerhetverhaelvan^

Rb 3 Plu-



pLUTARCHus^namopeenetijd tweejonge honden, gebo-

ren van de zelve reud en teve: en voeden haer zoo verfchey-

dentlick , dat hy den eenen gulzigh en flockerigh maeckte ,

niet anders wetende , als van quaed te doen ^ den anderen,

bequaem ter jaght , en vaerdigh tot loopen. Daer naer op een

zekere gelegentheyd , zijnde alle de Spartaners op de markt

vergadert , tot beraminge van het gene tot de ftad dienftigh

was5fprackLYCüR.Gus haer aenin zulcke wijze: Lacedemoni"

Jche Hceren / de op'-voedinge ,
gewoonte , en tucht , 7(ifn \aecken "van

groeten bclangh , om de deughd in het herte der mcnfchen 'voort te teelen
,

^el't^ck ick u %aldoen zien , en met de Vingeren taften , zelfs te de^er uyre.

Dit zeggende, brocht hy voor de vergaderinge die twee

honden, haer voor-ftellende een fchotel met zoppen , en een

levendigen haes: een van de honden liep terftond naer den

haesj en de andere viel zoohaeftaen de zoppen. DeLace-
demonier s en verftonden noch evenwel niet , waer hy henen

wilde , ofwat dit te zeggen was , tot dat hy haer zeyde :Die

twee honden zijn gewonnen van de zelve vader en moeder

;

maer verfcheydelick op-gebrocht zijnde, is de eene een

flocker, en de ander eenjager geworden. Waer uytdoen

klaerlickde meeningebefeft wiert. 't Isalzoo

:

6}np/emelejl imbuta recens , fer^vabit odorem

Tefta tuu

Dat is:

Wanneereen nieu^-gebackentefl

Met remk eens '^srt deur^droncken ,

Zyhouddien\ehentotop'tlefly

Wat daer in '^srt gefchoncken.

Het moet vroegh krommen , dat haecken zal. Het rijsjen

moet gebogen werden , dcwijle het teer is j en het kley moet
gevvron-



gcwrongenwerden5dewijIehetnochweeckis. Men ziet de
Hovenkrs het zelve zorghvuldelick waer-nemen: wanneer

7y zien , dat het tecre ftarameken , te zeer deur den wind gc-

geeflelt ,of Jenrnatuere, ofandergebreck^naer deraerden

hcltj^y ftcllenin tijds een rechte ftacckedaer nevens ^waer

naerzy het zelve buygen , en daeraenvaft hechten. Devoe-
fter-vrouwen oock, wiens zorge de nieuw-geboren lede-

kens der kinderen vertrouwt werden , wanneer zy de zelve

voor het v ier zitten en baeckeren , ziet eens met wat een noe -

ftigheyd en geducrigheyd, zy die teerlinghfkens ftrijcken

inpalmen, en daer naer recht uyt-geftreckt indewindfels

binden 3 alles, op dat de kinderkens gefterckt en geftreckt

2ouden op-waffen , en niet in den anderen , of in het ronde

krimpen en zouden
,
gelijck zy deden , doen zy noch in de

moeder vlotteden. *t Is wel gezeght : Kieft bet befte kyen , dat-

ter is y endegeycoonte^aluba ^el-vc gemugelickmahcn, Confuetudo cori-

cinnat amorcm, is> rebus offert covftantkw.

Ge^-iconte maeckt , dat '^yftand'vaflelick beminnen y

Al'^at y tergoeder trowsv , ypyjlechts maer eens beginnen.

Die gezeght heeft , dat de gewoonte de tweede natuere is,

enheeft de zelve niet genoeghzaem uyt-gedruckt : want zy is

meer als denatuere, dewijlezy de natuere beftrijt, en toon-

der brenght. 't Is een geweldige en heerfchende Regente : die

allcnghfkensjdieftelick, en on-gevoel ick^haer macht in ons

plant, deur een kleyn , zoet, én leegh begin : die, wanneer zy

land gekregen, en in de haven onzer ziele in-geflopcn is,

noch om hooge , noch om Iccge daer en isuyt te drijven. Het
begint ons met der tijd tcbeha^rcn , dat ons in het begin de

hayren doet over-eynde rijzen. Beziet ideroey-flaven wee-
ncn, wanneer zyeerft inde galeye treden*. maer t'cyndcn dry

jii.acn-
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maenden zultghy-xedaer hooren zingen , en fpelen. En die

de zee niet gewent en zijn, verbleecken zelfs van vreeze in

een kalm weder5\vanneer men den anker gaet lichten- daer de

matrozenjen die het ftorten en branden van dat fchrickelick

element meer-mael gezien hebben, oockmidden in't tem-

pccft , lacchen en vrolick zijn.Waerom zeght-men oock,dat

onzeaences-meefters gemeenelick on-bewceghten on-ge-

voelick zijn , wanneer zy de arme menfchen zien worftelen

XTiet de dood, en het koude fweet haer aengezicht bedecken?

Is het niet,dat haer oogen inzulcke treur-gezichten gefleten

zijnde , haer herte vereelt wert , en on-bequaem om eenigh

inede-lijden daer over te ontfangen? Een geleert man van

onze tijd bekent rondelick,van de gewoonte zoo over-heert

te zijn , dat hy zoo qualijck zijn handfchoens , als zijn hemde

zoude konnen derven : dat hy wel zonder ammelaecken

,

maer niet zonder een fchoone fervette enzoude konnen

eten. Hier doorheeft oock Seneca zoetigheyd engemack

gevonden , op geen pluym-bedde , ofzachten donff, maer

opeen matras te flapen, die hetlichaem niet toeenkonde

geven.EnSocRATESgevraeghtzijnde van Alcibiades, hoe

hetmogelick was, dat hy dat geduerighgequeeck en gekijf

van zijnXANTiPPE verdragen koncfe : Alzoowel , zeydhy,

alsdiehetkerrenenkrijflelen van de put-raders gewent zijm

te hooren , daer aen zich niet en verftooren.

e}upd malcfers , ajjiiep , fcres bene. Malta t^etujlas

Lcnit*

Dit wilt OviDius zeggen

:

Dat u Iperdriet aen-doet ,

Wcntu^ghy zsdthet dragen.

Ve oudheydipeel^er^oet , I
En doet bet !:^tieT khagcn.

't En
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'tEnisdannauwelickshalf-waer,datCuRTms zeghtin

zijn achtfte bouck van zijn Hiftorien : Ingenia hominum ubiquc

iocorum jitus format. Dat is ; De 'perjiandert der menjchen krijgen haev

rvorme engedaente V/in de gclegentheyd der plactfen.Wdint hoe-wel de
verfcheydenheyd van de hemel-ftreken de Noordfche volc-

ken wat meerdommigheyd en nevelachtigheyd over de ziele

brenght , en de Zuydfche verftanden meer vreughd en wac-
kerheyd fchijnt aen te blazen: nochtans zal-men oock bevin-

den 5 dat die de zelve lucht-teugen in-trecken , en het zelve

punt boven haer kruyne zien , zoo gantfch anders van aerd

en genegcntheyd zijn,als de Chinefers en de Canibalen.Ziet

maer aen hettegen-ftrijdigh onderfcheyd van die van Athe-
nen en Lacedemonien. Het ware veel moeyelicker te vin-

den, waer in zy over-een kommcn^als waer in zy verfchillen.

Endeombuyten ons Eylandeken niettegaen, vergelijckt

maer eens de Moeder-ftad van Zeeland met haer kloeckfte

dochterjdie de Fleffe draeghtjal-waert ghy zo dick-huydigh
als een bufFel is , noch zout ghy het onderfcheyd wel taften,

Neenvrienden/tenisdenhemel-beer^nochhetPortugijfche

kruys te wijten , ofdanck te weten , dat wy dus ofzoo ge-

fteltzijn, maer byzonderlick ( Godes vinger nergens uyt-

fluytende) deop-voedinge en de gewoonte. Voedjclendner

p.^jjeerendemnHY. Zoo dat Diogenes zoo vremd niet en was

,

wanneer hy , eenjongen ziende , die zich on-eerlick en on-
behoorlick aen-ftelde , zijnen meefter met een ftock te keerc

gingh, hem fcherpclicken taftelick af-vragende,waerom
hy denjongen niet anders onderwezen haddc.

Ijïos animi ignku/oi Jeminaria i[ia
,

Gmisje-vit agros ingenii beatarerum

l<!aturaparens ^fludiis augefcere par efl.

Antf^lcndorabit ,perditus cerugine tetra.

C c Dat



Dat is:

Veyonckendie mtuer in on^ejeughddoetgloeyen ,

Het ^aed , daermet het ^eld der zj-elen is be^reyt
,

Is reden , dat -^yflaegh deur Vlijd en konfl doengroeyen

;

Ofanders , door een roefl , de luyftcr nedcr-leyt,

'th qualick gczeyt : kinderen magh-men -finnen , maer niet ^m~

nen. Want hoe wel wy alle gaven den Vader der lichten

fchuldigh zijn ; nochtans dewijl hethem gelieft in de zeden-

werckinge den dicnft der Ouderen te gebruycken , zoo gel-

den te dien aen-ziene deze fpreeck-woorden. 't Appelken

Jmaecktgemeenelick boomigh, Lo que en Ia lecheje mama , en la mortajafc

derrama, Verftaet : Dat metdemekk l^ert gebogen ^ ^y^ert in het dood"

kleedgedrogen. Lo quefe aprende en la cuna , fiempre dura. 't Is te zeg-

gen : Dat inde megh -^ertgeleert , ^^?ert nimmersgeneert. Spaignicn

heeft hier wel op gelet. Lo que elninno oyo en elhogar , ejjo di\c en el

portal. Dit geven zy te kennen: 't Kind zeght aen depoort y dat het

aen den heyrd hoon.

Het ware wel te wenfchen , dat veel ouders dit wel ter her-

ten namen, en met meerder voorzichtigheyd de eerfte tree-

ken van dat groote tafereel der zielen wiften te halen, waer

uytdehope vanhetgeheele ftuck kan af-gcnomen werden.

Maer wat is "'t?

Die acn-gehoren T^ucht die cCoud^.rs hert toe-^draget

Aen die , die van haer lijfen lendenen ^(monfaen ,

Js 7^00 onmatigh groot , dat lx>at een kind macr ^raget ,

Het 'St^ert Van flonden aen Van d'ouders toe-ocflaen.

Vele beklagen haer over de on-gehoorfaemheyd van hare

kinderen 5en weten dic^met groot leedwezen, van vele on-

gehoorde fcylen te befchuldigen : maer zoo zybeyde voor

een onpartijdigen richter gcftclt wierden, ick mccne de

kin-



kinders, in reconventie kommende (gelijck de pleyters

fpreken ) hare ouders on-gelijckmeer befwaren zouden.

't Is te 'donder ipan dè menfch ,

Als hy kinders heeft mer 'Menfch ,

Diehy , dooweelbiddens kracht j

Vanden hemelheeftgebracht^

Dat hy die , ^ooflawi^ en koud ,

Laetlpenpoeflen on-gebom^t,

Daer "ft?>' nochtans yangeboort ,

N/V/5 alson-kruyd brengen Voort,

Kley en ^ertgeenaerden ^at ,

Dangc^eycket in het nat ,

En met 'voeten dicht betre en ,

En met handen "vaji gckneen,

Tot het , in een iporme-hout ,

Snel-geflpindigh "Sifertgedow^t ,

Tot het , door het 'vier rerhert ,

Zoo een :^eker maeckjel ^ert.

En 'ï>ertroü'^tghy , dat ulp kind ,

't Wekk ghy teer , en ledigh mint ,

"Zonder yets daer toe te doen ,

Kan ontfangengocd fatfoen ?

Cc 2 E M.



204^ EMBLEMATA.
XXIX.

Het acrdfche deel is onsprieel.

O Koud:, 'verjlijftgemoedm V hemels hooge z^aken!

O heet en gloeyend' hert in 's Werelds leegh "uer*

maken! (maety

Help deughd! wat drijft ons heen? wyjagen z^onder

Het qeen ons moort enjmoort^ met een ^vermomtgelaet.

De minnaer in de koud' 'van V mnters droe've nachten ,

Voor V hujs ^an z^ijn matres , doetjpelengeyle klachten.

Wie is nu z^oogeraeckt , dat hy , met boetgeween

,

||

BeZiUcht^beducht3en tucht^z^tjn ZjOndengroot en klcen. t
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Ifyt'legginge.

Sferyentand onder ons ,

Die de ^achtheyd^an den dons ,

Die de roeringh'Pan de z,ee ,

Die de loitheyd ^an de fncc ,

Die de hitte yan het Dier ,

Die de %prge ipan de mier

,

Diedef^aerte^an de aerd.

Die het neyen yan hetpaerd ,

Die hetydel Van de lucht y

Die den donder loan *tgerucht ,

Die de eenheyd "van ^t getal y

Die de orden yan dit Aly

Die de liny Dan haerpunt.

Die den weckaerd "pan T^ijnmunt ,

Die defchadw^' ran het iijfy

Die de fpreeck-luft Van het ^ijf-^

Die de teel-luft Van een man ,

Van malkanderJcheyden kani

Die is't ^ die hetydel-mal

y

Vytons hcrte weren 7;aL

't Is alzoo met de menfche geftelt , dat hy een wercld-

lingh zijnde
,
geen ander dorft noch honger en heeft , als

naer de dingen , die des werelds zijn : 't en zy dat hy , door

een hooger hand, gelijck verhemelt zijnde, tegen zijn

aen-geboren zucht en neyginge , begint te fteygercn , en

zich te verheffen, naer zijn eerfte beginfel, dat wy alle fchul-

digh zijn , dat wy zijn ; en even-wel van ons niet af en voor-

dert, als dat wy willen zijn, dat hy ons geeft te zijn.

Cc X Wy
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Wy hebben dit voor-rechtboven alle andere gedierten ont -

fangen , dat wy ons hoofd recht naer den hemel dragen , op

datwy geduerigh onzen oorfpronckbemerckende, alleon-

7e zinnen en genegentheden mochten af-leyden van deflijc-

kige dingen dezer aerden , en ons gewennen, door een nau-

we verbinteniffe, met den hemel gemeen te maecken. De
Heydenen zelfs en zijn hier in niet blind geweeft. Hoe is de

weelde van dat groot vernuft hier in op getogen

!

Pronaque cum f^cElcnt an'malia utera tmam ,

Os bominifuhlime dcdit , ccelumque tueri

luj^it y ^Jercclos adfydera to/kre Cultus.

Die geen Latijn en kan , mach dit in plaetfe nemen

:

God heeft den menfch -verkent een hoogh Verhelpen ^es^en ,

Daerydcrander d'ier ,ge(lopen, d'aerd'aen-'^iet;

Op dat hy met den hoofd recht naer 'tgeflerm' gere^^en ,

Den hemelflecds hcmercK , en d'acrde loaren Het,

Maerwatis*tvan*tmenfdielick bedrijf? Gelijck dekin-

ders toppen^ballen ,
poppen, en diergelijcke licht getuygh,

met al haer zinnen 5 zoo veel zy mogen, verwonderen,geruft

zijnde van andere vafte , en nuttige dingen: zoo wijeken vele

van ons tot deydelheden , niet alleenlick deeerlicke ,ende

noodwendige dingen verzuymende, maerzelfs,deur vernuf-

tige fielterye,befpottendeDaer en is niet ganghbaer, als dat

bemachtight wert van het oordeel der uytterlicke zinnen.

Die geven den fmaeck,en zetten den prijs aen alles, wat veyl

en ventbaer onder ons gevonden wert. Ziet roe , zeght de he-

melfche Schrijver, dat unicmant cnhcdrhgc door ^iiijcheridcncn

^

mctdmen^die ecmnlchijn hebhen. Zoodanige zijn dedingen des

werelds , vol valfcheyd, en doodelick bedrogh dat zoo ghy

niet t'elcken oogen-flagh , aen alle kanten om en zier, ghy

wert
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wert verftricktjcn daer naer veranckertaen dit vuyie grond-

2op , dat deze laetfte eeuw , met volle vaten , uytgeftort

heeft. Dit is den aerd des werelds , de fchorffeen de fchelle

van alle dingen , met een fchetterige luyfter, voor te doen

,

op dat wy ons daer aen vergapende , het mergh en het pit

,

buyten onze zorge cnde begeerte, verfchuyven zouden. Zy
vertoont en verweckt de liefFelicke fmaeck van de vleefche-

lickeaen-ritfels ; maer verberght ons het pijnelick eneeu-

wigh zuchten, dat deur de fpade rouwe, veroorzaeckt wert.

Dit ftaet vaft , en deur drouvige ervarentheyd bezegelt

:

Als-het jeuckfe!^ naer h gckrou^ ,

l<liet en laet als pijn , en rouyo ,

En , inplaetsripan kittel- ^oet ,

Brenght een bitter-hloedigh roet

;

Zoo is 't metHe lujigeflelt ,

Die in Venus dertel Veld

,

Met een heete nieren-tocht ,

f Eynden afem lieertgedocht,

Maer de werelt doet , als haer vader , de booze geeft , die

onzen Verloffer niet enleydc 'in het heylighdom5of inhet
binnenfte des Tempels , maer op de trenflen, ofde tinne van

het opper- dack, versiert met loof-werck, ofandere fchoone

jieraden •. alwaer hy niet den hemel, en wat daer boven is;,

maer het verguit en befchot der dinghen, die hierom Icege

liggen , hem voor oogen ftelde. God de Heere heeft eertijds

bevolen , dat het vee , 't welck voorhem zoude geflachtet

werden ,dehuyd zoude af-gctrocken werden : maer de we-

reld voordert, en bekleed zelfs alle dingli , met cenhuyd

van wel-luft , eere, of andere dicr-gelijcke mom-aenzichten^

opdatwy hetvleefch , en het in-gewand van dcovertroc-

kca
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ken zonden, nietmerckcn en zouden. Maer onze plicht is,

dat oude bevel des Heeren , met alle vlijd ^naer den geeft,

nacr te kommen , af-ftroopcnde het vel der weMuften jcn

bedriegelickc verlcydingen , en met gewafTen oogcn aen

te fchouwen de leelickheyd, die onder zulckc valfchc

fchoonheyd bedolven ligh t.

'tiste verv^onderen , datter anders geen achter- dincken

gevonden wert.Het fchijntdacw^ygelooven ,dat ons leven,

buytcndcr beeften, niet en zal uyt-geftreckt werden. lae

vele wenfchen 't oock. Hoe kan hy anders gevoelen , die het

doen en het poogcn der menfchen kinderen , van nacr-by

ziet. Nictelingcn van menfchen!

yfjit ager mdior , mcliordomm , optina i^ith ,

Vtpectu y ut mclior bosfit , <equufque tibi

:

Gji^dnonarumn^ , quid noncapis ipje laboris ?

Gji^antm in bisfludiis [udor ab orefluit ?

O mijer , S Phrygio dementior atque Chorcdbo ,

é}Ud6 tibijupplicii kxfatis nullaferat ?

e^uicum nilftudii , ut tuafint meliora , recufes ,

Vtmeliorfias yfiiltarnen ipfefacis,

Maer wy fchrijven voor onze Neder-landers , die zullen

Jiaer met deze over-zettinge vernoegen.

Op dat W^ land , «1^ buys , w^ sv^ngaerd beter dijden ,

F> l>ee , «Tb beefliael , ulopaerd oock beter ^y ,

Wat moeyt* en doetghy niet , "Svat zjet-men u niet lijden ?

Hoe veel , "^patpijnlickpveet , en ^loeyterniet Van dj ?

O^^ottermenfch als'^as Chorebus , ^o! ellende

;

Watflrafisgroot genough , die de^e d'^^^aejljeyd boet;

Dit om tno tijd lickgoed , u T^ehcn [lacft ten ende :

Opdat ghj beter :^t , niet Voor u zelfen doet.

Onze
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Onzejonge Veniispricfters, diealsweeldrigehockelin-

gen 5 meer luy fieren naer het bevel der vleefchelicke leden

,

alsnaerdeaen-radinge van de geeftelicke reden, konnende
plaetfe van honderd dayzend getuygen vervullen. Wat
moeyte, vi^at ongemackont-zienzy

j
jae wat verdrietvalc

haer verdrietigh , w^atgevaer ishaergevaers genough, om
een aerdfchefchoonheyd te behagen , maer veel beter , om
haer eygen luften te dienen? wat wilt anders de fabel, zoo

het anders geenwaerachtigegefchiedeniffe en is , van Lean-
DEfi zeggen? Dezejongelingh ontrent het meyr van tklle-

fpont ( heden Sint loris arm genaemt ) geboren , doodelick

verfnot zijnde, op een zeker dierken ,Ero genaemt, dieaen

d'over-zijde vanditmeyr haer geboorte, en woonfte geno-

men hadde ^ beftont , door een dulle nier-zieckte gedreven

,

dit water, terfwems ,te door-klieven , op dat hy zijn brey-

ne looze hitte in den fchoot van zijn matreffe verkoelen zou-

de. Het welcke , verfcheyden mael ,
geluckelick ( m^er tot

2ijn uytterlick on-geluck) uyt-gevallen zijnde ^ ende hy vol-

gens dien ,in on-bedachterftoutheyd meer en meer toe-ne-

mende , heeft eyndelick de Fortune haerwijligh rad om-ge-

keert , enden jongelingh, zijn leven, en brandige koortfe,

in 't midden vandeon-ftuymige zee,uyt-geblufcht.Weer-

digh eynde van zulck een leven

Maer,wateen roekeloozedulligheyd,zulcke dingen naer

te fpooren, die in tegen-deel van de wareGod vruchtigheyd,

haejt iPCYgaende
, in onslverchn , een uytter-maten on-begrijpeiicke groote

'van een eeuHoigefchande en on-^erganckdick ucrdrict !

Vixorta yfimiddl^erh , ut huilt , ^voluptas.

Virtutis in ^"Yum opus immortak petennat,

Nec/eniumpatitur, nee ohit mortefokturn,

Dd Dat
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Dat is:

De ly^cl' lufl naw^ ont'flaet , of^y -vergaet met ecnen ,

Geleek een '^ater-bely maer deughds on-fterf'lick ^erck

Veur-jaert y
geen ouderdom yerp^ach haer groene beenen

:

De dood , die't al ontdoet , is ^ oockveeltefterck»

Maer die dit zal hooren , moet oock oorcn hebben. IVatz^d

ickijooryreughde hebben , zeghtTobias tot den Engel, /cA die in

duyflerniffe ^,tten moet , ende loet licht des hemels niet zien en kan ? Die
flaven geboren, enalzoooockop-gevoedet zijn,om-helzeii

de flavernye
,
gclijck wy de vryheyd doen : en die in duyfte*

re valcyen , of diepe mijnen , haer leven ontfangen hebben

,

houden de duyfterniffe even dierbaer als het licht.Neen , dat

een kind in eenigc donckere kercker geboren wert, indien

het de wonderlicke zoetigheyd van het hemels-lichtnoyt

aen-fchout en heeft , het zal zich , in die fwarte duyfterniffe

verheugen en vermaecken^als ofter ergens niet aen-genamers

gevonden en wiert: Maer zijn moeder, die t'anderen tijde,

haer oogen verluftight heeft , int blijde gefchetter van die

hemelfche ftraelen , die oock gefmaeckt heeft die gulde vry-

heyd des levens, zal van on-genuchteverfchrompen en ver-

dwijnen. Alzo gaet het met de ellendige werelds-kinderen,

die niet en weten wat het is van een geeftclik leven,en van de

hope, die in de hemelen voorons wegh-geleytis Als kinde-

ren in gevanckeniffe en duyfterhcyd geboren 5houden zy zich

acn dieverganckelicke en dierfche welluften ,meenende,

dat deze aerde , haer rechte vader-land is
,
gelijck zy oock is

,

maer tot haer uytterlick verderf De kinderen van Ifraël ge-

boren , en op-getogen in d' Egyptifche flavernye , achteden

haer vryheyd zeer weynigh , wanneer zy van die dienftbarc

zeelen ontbondenwaren 5jae wenfchtcn oock menigh-mael

on-
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ontrent hare vleefch-potten te ziteen , en haren ftinckenden

azem metloocken ajuyn te onder-houden. Noch veel erger

doen de dienft-knechten der vuyle leder , die haren hemel in

de fchoot van haer liefgeftelt hebbende , ziele , lijf, en al haer

middelen daer aen verquiften. Gods volck in Babylonien ge-

vangen zijnde, zaten ontrent de rivierCjenweendenjals zy

dochten op de gelegentheyd van Sion.Babyion en v^^asgeen

plaetfe om te lacchen ^maer om te weenen : daer moeften de

Harpen , en allerley fpel-tuygen op-gehangen enverfchoven

werden.In Babyion en is geen ware genuchte^maer in Sion,

en in die vreedfameftad van lerufalem.rTi?^ dengenenyicghtlc-

faias j die Harpen , PJalurs, Tamborijneny Pijpen en yt'ijn hebben in haer

loeUuftigh kuen^ ende en ^(len niet op het "St^erckdes Heeren^ ende en heb-

ben geenacht op hetgefchapeneTJjnerhandcnl Doch de Prophete en

verdoemt hier niet een matige vrolickheyd, die met God,
en met eeren 5 toe-gelaten wert: maerhyfpreeckt van die

gene , die hem , en haer eygen zelven vergetende , haer wer-

pen en t'eenemael verfmooren in de bedriegelicke fwelgh-

putten van onkuyfheyd en (lempernye. Zoo werde ick hier

mede verftaen. De hcylige lohannes zeght , dat hy boorde een

flemme uyt denhemdgcltjckecnjiemme -veler ivateren , engelifckeenflem-^

meeenesgrooten donder-flaghs : ende eenflemme 'van herpen-Jlagers , die

op herpenjpeelden : ende jongen als eenen nieuwen z^angh -voorden Throon,

ende roor de Vier dieren , ende de Ouderhgen : Maer wie waren die ?

Die haer met -vrow^en niet be'vkckt en hadden ; maer rcyne maeohdcn •

die in zuyverheyd des levens en alle God vruchtigheyd , haer

belijdeniffe, en Godes roepingebe-andwoort hadden Deze
aerdfchc gcnuchten en zijn zelfs geen droom-fchaduwc van

dat hemelfch gcfpcl, dat daer boven gchoortzal werden
,

van diegene, die huren tijd voornemelick beftedct zullen

hebben , in treuren en zuchten over hare zonden.Maer'tis te

Dd 2 vree-
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vreezen , dat het grootfte getal der menfchen zich laten uyt-

ftrijckencnmls-leyden ,dear een valfchgelnyt, dat de duy-

vel achter de gordijne flaec. Nabuchodonozor, om het

voick uyt te itrijcken , en tot een fchendige afgoderye te

brengen, dede Trompetten, Tamborijnen, en allerley

vrolick gefpel voort-brhigen , op dat het volck , door de

aengename zoetjgheyd van dit geluyt opgetrocken zijnde,

niet bevroeden en zoude de fchrickelicke zonden, die zy

begingen* Dit gefchiet oock alzoo van de duyvel , deur de

aen-Iockfelen dezes werelds ; op dat de menfchedaerdeur

gelijck verdooft en melaetfch geworden zijnde
,
geen acht

en neme op hcylige in-blazinge des Heeren , noch en gevoe-

lede knagende beten der gewiffe j nochenbemerckeden
zorgelicken wegh , waer op hy recht-draeds naer der hellen

geleydet wert.

E M-^
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longhHovelingh joudfchovelingh.

zi

HThaddet vry geleert , ofimmers mflvan kluchten

Die eerfi dit hove-Jpel 7oo z^oet elick "verdacht.

Dejonge Hovelingh , die magh hem hier uyt tuchten ,

Eer dat hy hem 'vermoejt , met altefpade klacht.

Hier z^iet hy , ^at hem z^al in dithejaghgebeuren

,

Zoohjy met 'vroughberouw , in tijds niet toe en Zjiet

:

Hy z,alhae/l uyt-gejchut ^z^ijn on-geluckbetreuren ,

En blijven naeckt en bloot in allerley verdriet.

Dd Uyt^
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Uyt-legginge.

En klouck verftandjby ervarentheyd,de ydelheyd,

en verdrietige nuttigheyd van het hoffche leven

geleert hebbende , berd uyt in deze woorden

:

Tranfegi miferè mi/er tot annos

,

Guflando mak ygratim agendo ,

Sperando , ingenucferuiendo.

Nmc 5
po(i tantos mihipr^mhm labores ,

Sunt yferofapere , atquepcenitere.

Dit wilt hy zeggen :

Ickhehy , dkndïgh menjch ,e!kndigh!kk iperjleten

Zoo menigh levens jaer , met eew^elkkgeloop :

Metpronken Van ^veel qiiaeds , en noch 'veel dancks te nieten ,

Met eeiiloelkke dienfl , nochtans altijds ^oIhoop\

Wat hehb* kk "voor eenprijs , naer ^oo veel moejt' verkregen}

Wat loon blijft my nu by , naer \ukl\ eenpijnlkk dinck ?

Kiet anders als dat kk te laet ben ivijs bedegen ,

En datkk met berouw mijnfeylen over-dinck

Deur twee dingen werden voornemelick de Hovelingen

verleyt en bedorven- deur de begeerte van de grootfheyd

deslevens 5 endeur debegeerlickheyd desvleclchs. Twee
proote klippen5daer aen veel ellendige zielen fchip-braeckc

geleden hebben : daer aen velehaer middelen verquift , haer

iichaem gjefchonden, haereere gefchofflcrt, hacrziele ver-

doemt hebben.Tegen de ccrfte hcbb ick t'andercn tijde dit

uyt-geftort

:

Bylaes ! Fortuyn dk altoos draeyt engüjt ,

Een eer-begeerigb menjchgeen Lingcn tijd en /y.\

7)



Z>' toont deur harenlpal , ahran de Lentfche bloemen i

Dais -werelds batement niet is ah '^ind te noemen j

En dat de menfchge'^is Ipel on-geluch}^h leefi ,

Die uyt ^ijn land en-flad te hoof^ijn l^ooningh heft.

Verf zj van my geflelt degunfl , enpomperye ,

Vie met een y>al/ch blancket , metfchfjn , metguyterye

Beflrijckend' ons uyt-ftrijckt : die on^e ^ielberaegk

Metpracht en nijdigheyd j met ?^orgen vijlt en knaeght.

Een menjch totgroote eer , en hoogeftaet 'verheVen ,

Is als een reugen-beeld^ metjpyen ffaemgedreven

y

Met bouten dicht bejlaen , met nagels Vafl geflelt l

Dat in ^ijnaen-ge^icht vanpuere gramfchapficelt.

Menfchijnt Neptunm T^elf^ ofltipiter taen-fchou^en

:

Zijn trotfigh-hooghgef^el 'tgemeene ^volck doetgrow^en

:

Metgoud en blaww axjir , "van buytenfchoon verrijckt ;

Maer als-menin het hol van 'tgroote lichaemkijch ,

En 'zjet dat 'tplaejier is^ lijm , engekneden aerde ,

'tBedfogh "^ert dan bekent : en ^tgroote beeld , kleynVan fï^aerde.

En geeft nochfchrick , noch ^vrees als aen een jimpel^ot
,

Ofdie deur by-geloof7(1jn herjjens heeftgebot.

Maer die , met -^ijs ^verftand , die dingen kan bemercken ,

Die beffe-bech , en lacht met ^ukke leugen-'^^^ercken.

Een on-^erflandigh menfcb , alson-ge^outen bry ,

En ^eetgantjch niet met ahvat ^an ditle^vcn ^y.

Het is eenfchaeck'gejpel ^daer Koningen en knechten ,

Daer Koninginnen ^ijn , daerRuytcrs ijamen uechten.

Maer als zy Van de dood dan een- mael ^ijn gefchaeckt ,

Elck,zj)nder onderfcheyd ,flrach in de z^ack geraeckt.

Zoo boerden in het grafgefleken , t'alleruyre ,

Zoo Koningen , als Vokk^ deur "Sletten VanNatup'c:

Die
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Van gene , noch yan die ygeen keuregantjch en maecktm

iVaer deur 7^ ons beVijft , dat eer en g roote (laten y

Als roock enydelheyd , ons niet met alen haten.

Oh , hoe^eerflaetmyaenMaronis ^oet gedicht !

Daer eengoed , oude man yflaet lujligh toe-gericht

,

Met een houloeelin d'hand , en[iaet met armen-keercn

Zijn "vet on-ledigh land , en gaet zjjn honger -peeren ,

Wanneer het 'v'ier-gef^an der jonnen gaet in 'tflal ,

Kiet met dier herhergh-^ijn , ojy>leeJcb gekocht in d'hal;

Maermet ^jn achr-'vrucht , met queeckjel ran T^ijn handen ,

Dat hem veelfoeter[maeckt , met hongerige tanden ,

Alsaldiegrootehd , die d''Heerenli?ert hereyt
,

Met flatelick gefleyp , en al eerlt?aerdigheyd.

Vieof^y Ipoor haer T^ien yeel hondertjchotels Ivoelen ,

l^oyt hebhen luft offmaeck i ^y^ant ^y noyt honger yoelen,

lek hidd* u , '^elck ^an heenghy de geluckighfl acht ,

OfCraJfiié rijf van geld , en rijck 'vangroote macht ?

Die mits Pompetis "Sfa^ ingrootereerden "^aerden ,

Gingh voeren onbedacht de Parthiaenfchejloaerden
3

Of'9peldien ouden man , die ^onderveelgc^agh ,

Zijn hofhadd' tot %jjn rijck , en Roomen noyt en \agh ?

Zoo ons jlechts ivaer bekent ,
^eght doudfle der Po'cten ,

Hoe dienftigh Voor ons '^y deMahf^ om te eten.

Geluckigh z^oude^jn de menjch in allen deel,

End' helft , let "^at hy ^eght , ^ö« meer ^ijn als 't geheel

Veurd' helft '^eft hier Vcrftaen het leven Van die menjchcn
,

Die van haer -^perck gevoet , naer anders nieten '\V:nfchen,

Wiens ^ielefrijch enfraey , yvoont in een gaVe horft :

En deur het heel , de -^ccld enlvel-lufl ^van een Yorfl,

HoOTj
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Hoor i^at om Vkcais Tjnght : Natuer is lich te "vreden ,

Met '^eynigh "vergemught , en on^^efivacke leden

En eyfchen niet \eer iDeel i maer \ijn deur ons verkort.

En , deur het heel^ de helft van ons bedrogen iport.

Tegen de wel-luft des vleefches , en vuyl bejagh der on-

kuyflche vrouwen 5 is dit van myvertaelt;

Ven menjchc is ditlpel^ hctgrootfle ongeval ,

Een iprow^ ten dien(i teftaen , die met onslacchen 'z^aL

Die oK^yerdraegh^aem ^erck ons fchouderen doetjmaecken ,

Die e^els dienflgehiet , ellend'' , en Horeede taecken

:

Want zander acht , als op haer eygen ^elftefiaen ,

Zal ^y loei dienfl en liefd' , met trotjche moed , Iperfmaen.

Als een galey-heer doet , die fier in^ee en balpen y

Heeft ganrjchgeen mede~ly , met ^^ngelpangenjlal^en.

Men moetgefchencken doen Ipan ketens engefieent ,

Verhopen erfenhaef, dat namaels i^ert beleent.

Men moet mufijckenj^el ^ men moet banckettengelden

,

Om ^oorditlpremd gedrocht behaegelick teleVen,

Men neemt krackeelen fwift , en lijfgelpechten aen ,

En moet, om lijfen 7:Jel^ met die ofde^ejlaen,

V Zou onsms beter ^ijn 't Augeefche flal te netten

,

Ah "Voor eenfnoode 'vrou'^ ^oo d'^aes in noot te petten.

De ^ce is 'vreeffclick , hetDicronslPree^e maech >

Zoo doet oockd'hemel oock , alshy deur donder kraeckt

:

Maer noch is 't al veelmeer een looz^e iprow^ te ^ree^en ,

Die ons tot aen 't gebeent teplucken tracht en tee^en

;

Die duy^end quaden ^vint , daer in ^y Telden mifl y

Om dat zy is een l[>rou^y^ , en dat i^y is Dollifl,

IVie dat die God magh ^ijn yan dc^e iprow^en- benden ,

Hy beeft ons toe-gebracht een z^e van veel ellenden

:

E e Men
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Men hoord* acn een autaer te doen zjjn k/aer ^ertoogh
,

En klnders , metgefcbcnck , te hopen y>an om hoogh.

Bn nïet^jns levens tyd met dat Ilefquaed tejpillen ,

Met yrouwn , '^ucbt des mans , die niet als quaedons 'billen.

Ellendigh is deman , die -vol 'van "vrow^en -vier^

Zoo langh hy leeft , eenfiaefis ^an ^oofellen dier.

Hoe-wel deze laetfte Veerfen veelte ruymvandeFran- \

fche Poëc in-gevoert werden: zoo en wil ick-ze hier niet

verder getrocken hebben, als op dat Courtizaenfch geflachr,

dat menigh mannen hoofd heeft doen treuren , en de zege-

teeckenen van een fchandelicke over-winninge op-gehe-
|

ven heeft. Om dan geen eere van eygen vindinge my toe te

meten : noch verwijt van een loffepenne op my te haelen

,

neemdaer de cygen woorden vanbeyde degedichten.

Lm! la Fortune aux retours inconflans

ISlepeutfouffrir tamhitieux long temps,

Monfirantpar luy dhme cheutefoudaine

Que c'eft du "pent , que lafarce mondaine

:

Et que ïhommeefttrefmalheureux , qui Vit

En cour ejlrange , ^J' ne meurt en/on Ut.

Loin de moy fait lafaveur iff lapompe ,

Gyui d'apparence , éf defard nous retrompe
,

êUij nom relime , ^ nows tonge au dedans

D'orgueil , d'enVie , (y deJoucis mordans,

Vhomme qui monte aux honneurs inutilles

,

Semhle un colojje attachéde che^illes ,

Fcrrcde gonds , de harres ilf de cloux

:

Par Ie Vijage ilfenfle de courroux ,

ReprefentanP lupiter ou Neptune

:

Sa



2ip

Sa hrat^e enflure , tflome la commune ,

D'or en riche ,W d'a^urpar dehors

:

Mais quandon "voidle dedans dugrand corps

2^'eflu qtieplaflre , ^ argikpoitrie ,

A hrs chafcancognoitla mocquerie ^

Et deformms Ie Colojfepipeur

Pourfa hauteurne faitJeiikmentpeur

§liCau jimplejot yi^nona l'hommefage

G^uibaujje'beque , i^meJprifefoWi^rage

En fhomme ignorant dont les joursfontfibrefs ,

Ne cognoijipds que cefl unjeu de/chets ,

GJue noflre courte i!f miferable -vie ,

Et qu aujft tojl que la mort la ralpie ,

Dedans lefac on met tout a lafois

Roys , che-uallers ypyons , roynes , ^ roys.

Ainfi la terre en mejmejepulture

Metpeuple tf Roys par la loy de Nature ,

6^z mcre a tonsfans nullepafjïon ,

Dehm des deux nefaiü: eleBion

:

Monjirantpar la , que lagloire mondaine

Et lagrandeur efl une chofe "vaine.

Ah ! que meplaiji ce rers Virgiham ,

Ou Ie "vierllardpere Coryciam ,

A'vccfa marre en tra-vaillant cultive ,

A tour des brasfa terre non-oifve , ^
Et 'vers lefoir^fans acheterfi cher

Vin en taverne , ou chaiychez, Ie boucher

,

Alloit chargeantfa table de "viandes ,

G)ni luyjembloyentphs douces i^friandes

Alpcc lafaim y que celles des Seigneurs y

Plcines de pompc , y de mets , ^ dhonneurs ,

Ee 2 G)ui



210

G^nidefdaigneux , de cent 'vtandes changent

.

Sansaucun goufl ^carfansfaimils les mangent.

Lequeldes deux efloït leplm heureux ?

Ou cegrand CraJJe , en efcmplantureux

;

6}ujpournalPoir ks honneurs de Pompée ,

Allafentir la Parthienne e§ce ?

Ou ce "vieillard ,
quijon cbamp culü-voit ,

Etfans ipoir Rome enfinjardln 'vi^oit ?

,y Si nomf^a^ions , ce difiït hejiode ,

3, Combien nom [ert la guimauDe , ^ la mode

, , De taccouflrer , heureux ïhommejeroit
,

yyEtla moïtiék toutfurpajjeroit

Far la moitic il cntendoit la "vie , «

Sans aucunfard des lahoureursJuiVie , f
Gjiu ^i-ventJains du labeur de leurs doits ,

Etparktout lesdelicesdesroys,

, , La nature e(i , ce dit Ie bon Horace

„ Depeu contente , ^ noftre humaine race

j y 'Ne quiert beaucoup : maisnom la corrompons ,

5, Etpar Ie tont la moitiénous trompons.

Het ander gedicht , raeckende de pijnelicke en koftelickc

vrouwe-zucht , rolt met deze woorden.

Ccfl bien Ie plus grand malquun hommepuijfe a'voir ,

^ejèr'vir une femme accorte a decelpoir ,

D'cn joindre des tra^aux , quifint infupportabks

Desjet'vlces cruels , des taches miferab/es

:

Carfans a^oir efgard a lafimple amitic

De leurspau^res fefyans^ cruelies nonpitic ,

Non phs quunfier Corfaire , en arrogancebra'vcs ^

"N^apitié des captifsal'aViron efikycs.
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Ilfaiitvendrefon bien , ilfautfaireprefens

De chaineSy de carquans, de diamans luyfans

:

llfautdomer la perk ,^ thahit magmfiqiic >

Ilfaut entretenir la table , ^ la mufique ,

Ilfautprendre querelle , ilfaut lesfupporter,

Certes faimeray mieux dejfm Ie dosporter

La hottepour cureï les eftables d'Augée ,

Gjue me ^oirjer^iteur d'une dame rufée.

;, La mer efl bïena craindre , auffi efl bien Iefeu ,

^yEtle del ,
quand il ejl de tonnerres efmeu

:

, , Mais tropplus eft a craindre unefemme clergejfe , ^

, , S^a-vante en lart d*amour , quand elle efl tromperejfe

:

„ Par mille inlpentions mille maux elle fait y

„ Et^'autant quclle ejlfemme , ^ d'autant quellef^ait.

Gjuiconquefut Ie Dieu , quilamit en lumiere ,

llfutpremier autheur du ne grande mifere,

Ilfalloitparprefens confacre^ aux autels

Acheter nos enfans desgrands Dieux immortels y

Et non uferfa waloec ce mal aimable ,

Lesfemmes , paffwn dethomme mijerable

:

Mi/erable i^ chetif, d'autantquilefl Vajfal^

Durant letemps , quillpit , dunffier anima!.

Ec 3 E M-
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EMBLEMATA.
XXXI.

Eer enftaet dedeughd verraet.

I

V Eelgouden weerdigh z^ijnteheerfchen, z^oojjwa^

ren

Gehleuen in de rufl van eengemeenejiaet.

jMen z,iet de eer een Klucht 'vangrooter eere haren ,

T>te alt't]ds on-getemt , noch ^vet en heeft nochmaet .

Defnee-haldie te voor z,ich liet heellicht'lick ^vrinaen ,

Gehuyghz^aemende kleyn.deurt rollen wert 7eergroot: ,

Eenjlaetjen doet denmenjchtot hooger[laten dnnaen.
Aletend' komt defmaecki ahvaer het z^elfs maer

brood.

Uyt^
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Ujt'leggmge,

Ndien een Luyte ofander fpel-tuygh 200 geftelt

ware ,. dat alle de fnaren vangelijcke dickte waren,

daer en zoude geen dinck ter wereld zoo onbe-

lompen en mif-luyaigh zijn*. daer, van de ongelijk-

heyd ont-ftaet een zo eenpaerige en gelijk-luydige mii-liiy-

digheyd. dat, deur een wonderbaerlickezoet-fchalligheyd,

onze ziele beweeght, onze zinnen gelijck betoovert , en

wy geheelick, als buyten ons zelven , verruckt werden.Alzo
magh men oock zeggen , dat indien de ftaet , en gelegent-

heyd van alle menfchen gelijck ware ^ datdeeeneniethoo-

ger , en de ander niet leeger , de eeneniet grooter, en de an-

der niet minderen ware j daer en zoude niet zoo onbefuyfi:

en on-gefchickt gevonden werden, nietzoo twiftighen ver-

fchilligh,als die gelijckformige eenigheyd. De on-evenheyd

van alle ftaten der menfchen , vereenight onze on-eenig-

heyd, en bind ons alzoo met een on-gelijcken band tezamen,

dat wy daer deur behouden werden , die anderzins deur

even-gelijckheyd zouden verloren gaen. Zoo alle de leden

van het menfchelickelichaem het hoofd waren , de mcnfchc

en zoude geen menfche zijn. Indien oock alle ambacht-lie-

den , winckeliers, handelaers, enwatter meer voor volck

is , Magiftraten en Overheyden wilden wezen , zy zouden
haeftelick geen van allen zijn.

Daer moet dan opperheyd en onderheyd; daer moeten
overheyden en onderdanen wezen. En hoe-wel de gemeene
rufte ten hooghften daer aen gelegen is,datter een goede ge-

hoorzacmheyd onderdegemeente gevonden wcrde 3 noch-

tans moet-mcn die vergeefs verhopen,dacr geen wijze rcgier-

ders5en voor-zichtigebcvcl-hebbcrs zijn.Veclfterckcr zou-

de



214

de wezen een vaendelfchapcn, die een leeuw tot eencapi-

teyn hadden ^ als eenleger van leeuwen, die een fchacp tot

een over-hoofd verkiezen zouden. Zoo veel ifferaen gele-

oen , van wien , en van wat, elck dingh geley t wert.

Dit behoorde ons grootclickstot een voor-vinger te die-

nen , om ons gelijck tot den oorfprongh te wijzen ^waer uy t

wy de wateren leyden mochten , die onze fteden en landen

verheugen, en ons tot eenheylzame verquickinge verftrec-

ken mochten. Hoor wat Ronsard op deze gelegentheyd

fchrijft jmaer eerftmet mijn woorden:

lek lley> een oprecht menfch,gcen dienfl- knecht "fan de jonden

y

JOie noch Van hoofjche lift , noch geld-lujl isgejchonden

:

Die deere Helper heeft , als 's Konincks "^il-^ cnjlicrf

Veel lie'ver , als dat hy de lt?et en 't recht bedierf.

Vie als hygaet opflraet , fhuys laet een goet geruchte

;

En niet veelge/ds en goeds , daer kift en kaf' van z^ichte

;

Nochtans nietftuer en flraf i
maerdie '^ch oockvermaeckt ,

Wanneer '4jn ampt \ukks laet , en ^oo ^^n njelscatjlaeckt.

Die niemand wj/i en maeckt , tot ^jjnerjpot enfcJundcn ,

Dat Buffels-hoornen ztjn loiti Olyphantfche tanden*

Defabels hebhen eer Van Phaetonge^eyt ,

Dat als hetgeck-hayr eerftzjjn kinn had£ oVer-Jpreyt ,

Dat hy met een jongh hert , datfchrick noch vrees ityilt kennen ,

Beflont y deur't blaic^ge^Klfy zjjns -vaders koets te mennen

:

Maer , deur het heetgeftraddes tonnes helder licht
,

Verloos hyfterckt' en raed , Verbijften Van ^f^/Vfe.

De toom vieliiyt Tjjn hand , en hy 'vieloock met eenen
,

Metarmen tiyt-gejpreyt , metiiyt-uftrcche beencn
,

Het om-ge'^wpen hayr ^ en ^vol van trots en moed ,

/ds in een Vochtigb grafy vielin de Pau^vjchc vloed.

Dit

I
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Dit beurd' oock Icarm , en aldiefloute l>oichten ]

Die al te naer de ^onn haer aen-^icht mlkn lichterio

Een yder , die in tijds ^ijn kluchtgeen maet enfteït ,

Zijm^affchc-lpierck "fait af, entert ^ooneer-ge'velt.

Veelheterdichoils is een middel'matigh k'veny -

En ponderpracht , en eer, en ^ondernijdgeblelpen

:

Dan dat-men "^ilt 'tgemeen in groot/heydgaen iPoor-by ,

En'9perden tot een lach enjpotyanalle ^y\

lek hebb' (als olpeï'aleenyder ^ietge/chieden)

Sint loeynigh tijdsge^ien eengroot getalvan lieden ,

Die/onderfchaemt' en hert , die ponder pielen borfi >

'Naer alleftaten flaen , met een dol-heeten dorfl.

lek hehU oockfint gezien eenyder met baerjpotten , • -
j

En "^ij^en achter-aen , als naergekapte 'potten,

Want al-hoe-lpelde Gunft , datoogen-loo7:e'^ijfy

Dat herjfen-loo^e dier , ifpanfchapen ^an bedr^f,

Haer in geloofop'ftack , en dronghtot boogeftaten ,

Nochtans en liet het Volck , dat niet bedech kan laten ,

Met haren heerjchendraght , metpruydfcheprachtgelaen]

Tejchimpen , en daerop Veelquacken uyt teflaen.

yy*tls -vry een ander dingh te zijn , en loillen fchijncn

:

,, Het zijn hcflaetin daed i het fchijnen moet ^erd-^ijnen ,

, , Jls een licht herffen-heeld : maer ^jeel , in dydelheyd

„ Bederft d'in-beeldens kracht de Ivare yaftigheyd.
r

Zoo klinckt de ftemme van dePoët

:

'^Uy
, fayme iin homme droiSl , nonfer^iteur du Vice ,

^iprejjefom lespieds laCourt yisf l'a'varice

:

6}ni mieiix 'voudroit mourir , que corrompre la loy

:

Gjui aymeplui Ikonncur
,
qum mandement de roy.

Ff eu^i
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G}m laiffe afa mal/on la bonne renotnmée ,

Et nonpai la richeffe en un coffre enfcrmée

:

Ju Yefle galland homme yi^quiprendjonplaijïr,

GjV^and fa chargepuhl'quc en donne Ie loijir ,

Sans ipouloirpour faipeur auxautresfaire croire ,

6jue Ia corne dun buffle efl une dent d'yvoire.

Lesfables ont chanté^ quejadis Phaèton

T/unpetitpoilfoletfecowvrant kmenton ,

Deceu d'unjeune cctur ^quitoute chofe ej^ere ,

Entreprlt deguiderle cochedefonpere:

Mais e/biouy des rats qui [ourdent dufokil^

Veincu de trop defeuperditforce iff confeiL

La bride luy coula defes mains e^erdues ,

llcheut a bras ejpars , ajambes eftendues,

Ache^eux renverje^^ , é^plein de trop d'orgueily

7omba dedans Ie Po ,fon humide cercueil,

Autant en eft de Icare , i^ deceux dont Caudact

Troppres du grandfoleilont efïe-véleurface

:

S'ils n'attrampent leur ipol , toufiours malapropos

Leurplumage cirés'efcoulede leur dos,

Bien meilleure eflfouipens la médiocre y>ie

Sanspompe ,fans honneur yfans embufche d*enlpie ,

G}ue de "vouloirpaffer engrandeur lecommun ,

Pourfefaire la fable , ^ Ie ris duncbacun ,

Et enpenfantfiller torn les argm de France ,

Eux-mefmes salpeugler enpropre ignorance.

ïay y>eu depuis trenteans un nombre d'impudens ,

R appetajfeur des loix , courtiz^ans , ^ ardens
,

Sjuifans bonte ,fans cceur , fans ame , i^fanspoitrinc ,

Abboyent les honneurs afaire bonne mine.

Ie
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Et despeuples aux doigts tJote^ , ^ remarque^i^

Car bien que lafa Teur ,
qui yiapoint de cenelle ,

Les poujfaji en credit , Iepleuple qui ne celk

lamais la "veritéyfiffloit de touscofle^

Leport imperieux deleursfronts ejhonte:^.

„ Cejl autre cho/e d'ejlre , ^youloir apparoiflre,

„ Veftregiftenjuhftance yapparoirnepeut eflre

fy6}u^imagination : mais en la loanité

,5 Sou'vem ïimaginer conompt la "verité»

Infomme , 't is een zaeckc van overgroot belangh , wel te

vooren over-flaen , wie , en hoedanige dat-men tot Over-

heyden en Magiilraten zal beftemmen.Want hoe- wel de ge-

wifl'e haerzelven hier ten hooghften quijt^noch en zullen die

hooge ftaten niet ont moeten de deelen, die daer toe ver-

eyfcht werden.En hoe menige iffer^om tot ons voor-werp te

kommen , die in haer eenzaemheyd, enbyzondere ftact gela-

ten zijnde, boven alle lofen eeregeftelt zijn; die tot hoog-

heyd op-gevoert,daer zoo veraerden en verbaftaerden5dat zy

by God, en de menfchen, on-lijdelick werden. Om de won-
den van ons eygen lichaem niet te tintelen 3 merck jWat Ta-
ci T u s van G a l ba getuygt : Dum ^vigebat cctasy milïtari lande apud

Germanias jioYuitproconjul Africam moderate.jamfenior , citeriorem Hh
Jpamamparijuflitid continuit, majorprivato Vifiis^ dumprivatusfidty i^

omnium confenfu capax imperiiy nifi imperajjet. Dat is : Doen zjjn ouder-

dom nochjcughdigh ipas^heefi hy by de Èoogh-duytfchen in h'ijgh/che lofge^

hloeyt: keft Afrijeken , alsflad'hcuder,matighlick;mi ouder ^jjnde Spa*

gnimmet gelijchrecht^aerdigheyd gcregiert :grooter \tjnde ah eengc^

meen man , doen hy noch een gemeen man -^as , en naer eens)ders oordecl

j

hequacm tot het rtjeh , ten yvare hygcrcoiert hadde, 't Is alzoo : cercn

Ff 2 be-
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bederven de Hecrcn. Staet-bedieningen maecken ftaet-

2uchtige menfchen.Het is veel moey elicker hetjeuckfel , als

depijne te verdragen:maer noch is't van een meerder kracht,

2edighlick eeren en ftaet te bedienen , als geduldelick ver-

achtinge te verdragen. Wantgelijckdebuyck deur te veel

fpijze befwaert wert , alzoowert de menfchelicke ziele deur

cercoTp-gcCwoWcn.'t Is e^cnmoeyelick, zeght Basilius, daton^e

gemoederen in-gehouden'^cïden , dat '^y doorvoor-Jpoed en eere nietlper-

beyenen eerden y ais dat ^v doorteger.'fpocd , en^crdruckinge, niet neder

ge-^mfen Iperden. lae , het eerfte is veel moeyelicker : als een

Abdolonim, van Alexander, Koninckvan Tyrusge-

maecktzijnde,WTtentlickgcandv/oortheefc.DezeABDOLo-

NiM V als CuRT lus verhaelt , was een Land-man , zoberlick

voorzien^envankleynemiddelkensibydenw^elkenHEPHES-

TioN, Alexanders vcrtrouwfte vricnd , t'andcrcn tijdc,

geherberght geweeft was , en by die gelegentheyd
,
groote

genuchte uyt zijn tTamen-fprake gefchcpt hadde , en zijn

.
voor-zichtigheyd , en wonderlick beley t , in het regieren van

zijn huyS'gezin , en andere kleyne dingen , die hem mochten
aen-gacn , metverwonderinge aen-gezien hadde. Alexan-

DER dan ,nacr dat hy Tyrus over-wonnen hadde ,en onder-

vracght, ^vie dat hybeft, in zijn af-wezen, totderegierin-

ge laten zoude, is deze goede Ackerman van Hephestion

voor-gcftelt, zeggende dat hy niemand dacrtoe weerdiger

en kendcjals dezen "ijnen weerdjdie terftond van Alexan-
3DHR ont-bodcn zijnde, is ten gevalle van zijn vriend 5K0-

ninckgemaeckt. Maerhy, dcurzulck eenfchiclicke enon-

verwachte cere
,
gelilck vcrdoudert en verblixemt zijnde^

nochtans meteen gclijck , en ftandvartigh gemoed , met een

ftemmigh en ecrbacr gebaer, en met voorzichtige redenen,

wijzelick bedanckt hebbende 5 heeft van zich groote ver-

won-



±19

won3eringe 5 by Alexander gelaten. Daer naerjtiaer ve-

le redenen , en weder-redenen ^van Alexander gevraeght

7ijnde5hoe dat hy dus lange gebreck en armoede haddc

konnen verdragen : Veel beter , zeyd' hy , en met eenpari-

ger gemoed , als ick kan hoopen, dat ick de voorfpoed,

en over-vloed zal konnen verdragen, 't Was recht ge-

troffen. Want de wereldfche eere , gelijck een wel zeyd e , is

gelijck vette aerde , die gladder , en zorgelicker is, om te be-

treden, als de magere en zandige. Dewijle dan de eer-winc-

kel met zulcke looze , en bedriegelicke vaaren geftofFeert

is, zoo is't danwelteverwonderen, datdienochzoohee-
telick en greetelick naer-gejaeght; dat die noch zoo diere ge»

veylt en verkocht werden, 't Is recht een wind fpijze^die

onze herflens met heete en vuyle dampen benevelt , die ons

de kinne naer den hemel op-heft, maer de ziele, ons befte

deelteraerdenneder-druckt. Daerom was het zeer welge-

zeght van Philip PUS de tweede, Koninck van Spagnien,

datlpcynige magen hequaem l:>aren , omgroote Fortmen te "verdowsven

;

en da!; een quade jpij^e niet ^go licht verdorven en "^icrt , en in quaed

y>oedfclgekeert,a!s deeere^met namen ineen ^iek ponder "verdienfïen.Dit

is even het zelve, dat Dion zeght : Commpuntur homines magni-

ttidine honontm : nee cujufiibet efl in rebusprolicis magnam fortmam con-

coquere. Die eens dit eer-vergift heeft in-genomen , zijn ziele

vergroot , gelijck de Cocodril, tot dat zy van het lichaem af-

gefcheurt wcrt ;Staet-zucht en heeft noch grond^noch ouver:

^tis het ydc'^ddit de geleerde Philofophen inde natuere niet en

hebben konnenvinden:een vier,dat altijts grootcr en grooter

uyt-brand,naer de mate dat het voedfel krijgt. Dacr in rccht-

vacrdighlick de mecfter betaelt v/ert. Want eer-gicrigheyd

is dacr in alleenclick rechtvaerdigh , dat zy haer eygen ftraffe

aicdc-brenght,cnhacrzelvenopdepijn-bancklcght.IxioNs

F f 3 rad
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rad is debeweginge van haer begeerten , die geducrigh v an

boven neder keeren en weder-keerenjcn den geeft geen rufte

en geven. Multi qui lumina intrarunt integris oculis , ftrabones

faBifuntGït 2eght Va r r o : Vele z^n binnen den dorpelgekomen met

gejonde oogen , die los enjcheelgtKforden 'KjjnNz.n wat kan dit aerdi-

ger gezeght werden 5 als vandiehooge eer-tempels, daer al

de wereld zoo dick en zoo druck naer toc-dringht ? Daerom
was dit oock onderde grond-regels van Pythagoras: 0«^-

houd u "van hoonen 'tWelcke te zeggen is (naer de uyt-leggin-

ge van P lut a rchus , in zijn bouck , dat hy gefchreven heefc

van de opvoedinge der kinderen) enmenght u niet met de

regieringe van ftaet. Dewijlemen eertijds, gelijck oock huy-

den-daeghs, deftemmen metboonengaf, en alzoo de Ma-
giftraten verkozen wierden. Onthoud dit , tot befluy t , die

met diepefte befmet zijt

:

Tiie in de gunjl ^aljlaen 'van d'alder- trouti^fie deughd ,

De iDoefler on^er^iel , en al haer T^oete 'vreughd ,

Zal rijck y>an eere 5^i/>. Wat '^iltghy eerc noemen ,

Datflughs demofgen-lucht^^a/rellen en ont-hloemen ?

Vat is gelplsgeloeefl , dat eew^elkken blijft.

't En "^pas niet , dat bet tt^as , dat -^egh-gaend! niet beklijft.

E M-



EMBLEMATA.
XXXII.

Een hoeren fchoot is duyvels boot.

^St

Ziet aen deesjonge Hen
:fy

hoerten , enfyjj?elen

:

Geen kort-mjl ofgenucht en kan haer oyt 'vewelen.

Een lichter in defchoot , als een "verwonnen knecht ,

Die tot een doel Zjijn hand , ^ooryders handen leghfl

Dit is Dalilasfchoot , daer in ^eelmenfchen roncken :

Zy krijgenflagh opflagh , nochtansfy blijven droncken

,

Enfiicken in haer 'vier ,• zjen kennen niet den man ,

Dtejlaet , en lijfen z^ielin d'helle terpen kan.

VyU
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Aeren is geen doodelkkerpejïedenmenfchen , t^an de Natuere^

ge^eïpen , zeght Cicero , als de '^el-lufldes Ikhaems : als

die geen gedeelte van ons wegh en neemt, maer
t'eenemael ons berooft van ziele en lichaem , van

tijdelicke en eeuwige goederen. Rampzalige en helfche

welluft ! wiens ftofFe fwelgerye en gulzigheyd is , wiens

vlamme is een on-reyn vloeyfel : haer fprinckelen zijn on-

tuchtige redenen j haerroock, eerloofheyd^ haeraflchen,

fchandige bcvleckinge 5 haer eynde, de helle , en eeuwige

verdoemenifle.Denatuer-fchrijvers, als PLiNiuSjCn andere,

verhalen van een vifch, genaemt Torpedo , dat hy een zeker

vergift uytfchiet , deur wiens kracht de leden der viflchers
,

ofdie hem zoucken te vangen, zoo vaddigh en verkleunt

werden ^ dat zy haer niet roeren en konnen. Welck onsver-

thoont een levendigh beeld van het vuylbejagh der w^el lu-

ften: want zoo wie die op wilt volgen, en zijn fchandelic-

ke tochten daer in toe-geeft ^hywert metzulcke een loome

doftieytendommigheydover-fchotcn^dathyzichnochpoo-

gen noch bewegen kan , omyet goeds te dencken ,ofuyt te

voeren. D'exempelen van alleeeuwen geven hier van zeer

drouve bewijzen. Wat is geworden van de wijfheyd , en an-

derewonder- gaven van Salomon? zoo haeft en heeft zijn

herte niet gehevelt deur den zcur-deeffem van on-reyne

Vrouw-luft 5 of hy en is daer deur zoo betoovert en vervoert

geweeft, dat hy God en zijn eygen zelven gantfch vergeten-

de, niet gevreefi: en heeft zich zelven voor de Afgoden ne-

der te werpen , de zelve tempelen tegen Gods tempel op te

richten , ende ofFerhandc en allerley Godf-dienft voor haer

te doen. Beziet en verwondert u over dien fterckcn held

Sam-
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Samson: die, met een ezels kaeck-been, duyzend neder-

gevelc haddejdie zulcke ftercke zeelen, daer hy mede gebon-
den was 5 als een draed-garen in ftucken brack , die de ftads-

poorten^methare/iijlenjopzijn fchouders fchorten , en ver-

dragen konde 3 die wapen-loos on-ftuymige Leeuwenon--
der de knye gehouden , en vermeeftert hadde, ziet eens , hoc
verfoeyelick en ellendighlick hy van een vrouw-menfch ver-

wonnen en gevangen i^hoehy de Philiftijnenover-gegeven

zijnde, als een flagh-beefte geleyt en voort-gedreven is.

Hercules 5 die groote Monfter-temmer is van dit monfter

zelfs getemt geweeft:en heeft zijn mannelickeknodfejcn dat

fchrickelick leeuwen vel in een fpin-rock en garen-winde
verandert. Lucius Vitellius ^datkloecken voor-zichtigh

verftand , is door de liefde van een hoere zoo verduit en zin-

ne-loos gewordeUjdat hy haer fpeeckfel met heunigh meng-
de5endagelicks in't openbaer^zijnzenuwenjae zijn kele daer

mede ftreeck en zalfde. D^ Ram lo^naenden taycn halsgebonden en

ypegh-gefleyp: },tQydcr) i og enes ziende een5die maer zijn oogen
en floeghjop een fchoone ftinck-vodde. Door zulcke kamer-

verekens is SARDANAPALus5die machtige Koninck van Af-

fyrien , zoo on-gantfch enziel-gortigh geworden , dat hy,

'zijn mannelicke kleederen van hem leggende , in een vrou-

welick gewaed, tuffchen het fpinne-wiel en de hafpels, zijn

leven deur-gebrochtheeft,ANTONius en C leopatra zou-

den ons hier wel ftofFe tot een heel bouck geven. Maer om
een langh verhael in korte woorden te trecken •, 't en is niet

omzeggen, hoe beeftigh en on-matelick die Roomfche
Prince hem aen-gheftclt heeft , naer dat zijn herte van

datliftigh wijfbezeten is geworden. ZijnTJclc , zcght P l u-

T a R CH u s , (lierf in hem , op dat ^)) in het lichaem yan 7(i)n

iJYiendinne klpen Toonde, Hy befwijmde en fmcltc t'cciicmacl

Gg wcgh



wegh van hert en van zinnen , zoo dathy federtnietuyten

voerde ^dat deRomeynfchename weerdighwas.

Caïpit cnim Virespaulatim , uritq^ue ^idendo

Femina , ncc ncmorumpatitur meminiffe , nccherhcc.

Dat is:

Een yrouioe knaeght , en eet , alknghfkens alw^ krachten y

Zj brant als ^y ulp ^iet , cnjleelt alw^gedachten

:

V^ breyn is ^oo yerftek , en n"^ ^erfland -verkrcnch ,

Datghy opberg}) , noch dal, noch ^eld^ noch kmyd en denckt.

Hyhaddeby-kansde helft van deheeleRoomfcheregte-

ringe opzijn hals leggende : maer wiert van dat wijffchejock

zoo geperft en neder-gehouden , dat hy noch gezanten en

konde hooren .nochvyands liften befpieden , noch zijn ey-

gengevaer bemercken , noch yets doen , dat tot behoudinge

van zijn zelf 5 ofvan het gemeene beften verfliecken konde.

Het welcke oock veel andereK oningen en Keyferen,en met

namen het meerendeel van de Conftantinopolitaenfche

Keyferen over-kommen is. Zoo dat M. T u l l i u s zeer

wel zeght. Dat de wel-luft den raed verhindert -, de reden

vyandigh is ^ dat zy de oogen der ziele gelijckverblint, en

aeen gemeynfchap metdedeughd en heeft. ïmpedit confiliim

rvoiupt^s y rationi 'mimica ^ ac mentis, ut ha dicam , perflringltocuIos,ncc

habet tdlum cum Virtute commerchm. De veranderingen van men-

fchen in fteenen ende beeften , welcke Medusa door haer

fchoonheyd maeckte, en wilde anders niet beteeckenen,dan

alleen^dat die on-gematighde vrouw-dulle menfchen zulcks

werden. Derhalven Antisthenes, hoorende yemand de

wel-1 Lift prijzende, vermaende en badt hem , dathy dat by

den vyand doen zoudcjom dat zy te fwacker en te verwinne-

licker werden zouden. Xerxes heeft dit oock welbeve-

ftight:
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ftight: want naer dathy de Babyloniers weder in zijn ge-

weld gebrochthadde , en heeft hy , tot firafFe van hare we-
der-fpannigeaf-valligheyd, niet anders haer op-geleyt >

dan dat2y de wapenen, en alle krijghfcheoefFeningen af-

leggende 5 tot fpelen^bancketteeren, en allerley wel-luften

haer zelven zouden over-geven : op datzy van natuerc vry-

eygene , flaven der on-gebondenheyd j en on-nut tot alle

mannelicken daden werden zouden.

Eenyegelick zy danvermaent5naerdeleffe des Apoftels,

'^jnlpatin heylighcjd te bezitten , ponder 'SveIckeniemantGodzjencn ^aL

Want niemant en kan een lid Chrifti, en te zamen eens hoe-

ren lid zijn. En zoodanigh ishy die een hoere aen-hanght,

alswerdende een lichaem met haer; Schou^et hoererye y zeght

de zei ve Meefter , alle ^onde,die de menjche doetjis bujten de n lichame :

maerdie hoererye bedrijft , diei^ondi^ht in ^tjneygen lichaem. Die zijn

zelven niet ont-houden kan^ dat hy trouwe. Dat is het rech-

te koel-vat van de on-matige hitte des vleefchs : buyten het

welcke niemantzijnbrant leflchenenmagh, Geenwenfche-

licker houwelick als een eerbaer ziele met een eerbaer lig-

haem. Dat is gelijckdePerlemoer-fchelpe, die in dezee le-

vende, geen druppels waterenontfanght 5 als die van den he-

mel kommen. Alzo en kan geen eerbaer ziele eenige genuch-

'te des vleefchs in zich laten , als die van het houwelick , dat

van den hemel gefchickt is. Maer het gater anders toe.

Ah een henghfl , dieglad en Vet
,

Op ^jn ^hen niet en kt *

Niet en let opflacck , ofboom ,

Noch op Ruytcr , noch op toom ,

AIop dat ^ijn heUe lujl

Mocht , doortjpmgenj^ijngeb/ufl

Zoo loopt onT^e dommejeitghd ,

Naer des lichaem s ipuyle loreughd ,

Naer die 'ï>iiyle y^crckcns-jacht ,

Zoo by dage ,
^oo by nacht ,

Zonder dat ';:y op haer eer ,

Noch op Iv'd^c ouders leer ,

Gg 2 Zon



2j6

Zonder dat ^y op haergocd ,

Op haer magen ,
op haer bloed ;

Op haer lichaem , op de (laet

Van haer zjekn , op den draed

Die ons in dat hooghgehou^

Van den hemelleyden :ifiu j

Zonder dat '^y op de l^acht

Van de Duy^el nemen acht.

De voorneemftebaet-middel , om zich te wachten ^ofte

ontdoen van deze koortfige wel-luften , is , naer het gebed

en godzalige betrachtingen, de gelegentheydvanplaetfen

en perfoonen te fchouwen. Want het is een quaed , dat lich-

ter kan gemijdt 5 als genezen werden. De menfchelicke lig-

hamen flachten de glazen, die niet tezamen en konnen ge-

dragen werden , malkanderen raeckende , zonder groot pe-

rijckel van gebroken te werden: ofwel de vruchten, die hoe-

wel geheel enjeughdighzijndejichtelickblntffcn enbuyck-

zieck werden, als zy op den anderen gepackt liggen.Het wa-

ter zelfs, hoe verfch hetzelve ineenvatgedaenwert, zoo

daermaer een lauwe hand in-gefteken wert , het verlieft ter-

ftond zijn kiltige frisheyd. De heyIrgé Paulus zeght bondigh

in korte woorden: Hoerery en ^y ^eifs onder u niagenaemt.'Dc byc-

kens en willen alleenelick de doode krengen niet aen-raec-

ken , maer vlieden tenuytterften alle foortevan ftancken

quadenreuck Basilius , fprekende van zijn eygenzelven

,

zeyde op een zekere gelegentheyd: lek en'^eet niet, loat hetis

'ï>an de yrowioen , ah die ^een ^row^e oyt bekent hebhe , nochtans en ben

ickgeen maeghd. Hy hadde hem veel-licht in eenigh gezelfchap

vergrepen,ofeenigehcymelicke zonden begaen , metgene-

gentheyd,ofmetcer daed , daer over de godzalige Koninck

uyt-roept : Vergeefmy de jonden mijnerjeughd. Quade redenen be-
derven oock de eerbaerheyd en goede zeden : een geweldi-

ge blaefbalck van de verdorvenheyd onzer eeuwe , en die

oock ten uytterften dienen gevloden , of geftraft te werden.

Eh



En hetgeen 't>rotte redenen uyt w^en mondegaen , zeght de hcyligc

Apoftel , maer is V dat daereenigegoede reden is , tot nood^aeckelickc

flichtingc , op dat z,y aengenaem^ te hooren, Maer wie en weet niet

van deydele woorden, en fiinckende redenen, die over al

uyt-gefpogen werden ? redenen , die dorre en drooge zijn

van alle deughdzaemheyd , en op-gefwollen van vuyIe etter

der vleefchelicke uytworpfelen. Dat de natuere (immers
naer den val ) en de eerlicke gewoonte , van onze oogen ver

.

bannen heeft , wert over-al met een vuy1 pinceel van fchan-
delicke woorden af-g.emaelt.

Kiet en ijjer , als ick acht ,

Vat het menfcheück gejlacht

,

Van een edel zielgeftuert ,

Naerder met een beeftgehuert ,

Als de how^eückfthe daed ,

Daereen menfche ^van ont-ftaet,

E'ven-^'Doel
(
1^0 leght ons eew^

Op haer laetftejnickengeew^)

Roemt T^ich o-ver-alde menfch ,

Die maer dreck en is enpens ,

Ofhy niet alleen de loder ,

Maer/yns kindersfchepper'^aer.

Ijjeryemant ( 2^00 als God

Aen eenyderfchickt^n lot
)

Die dan ponder hinders leeft ,

En on'-Druchtbaer lendnen heeft ;

Ofmijfchien , naer 's moeders beeld.

Niet dan meyjkens heeftgeteeh

,

*t Is eenfchrick yan aldepraet ,

Die hier op dan omme-gaet.

Maer 't is maer te veel gckladt van die vuyle mis-braycken.

Een reden zy voor allen

:

Die on-eerlick is K>an "bereken ,

En daer hy oock louyl ^anpraet

;

Wert , 7^00ghy op 't eynd' ipilt mereken ,

Eeuipelick "vanGodUfet/maet».

Gg 3 E M.
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Geenmeerder vlecken jalslffrouw-gecken.

DEes rijt den oever langhji^ hy meent y hyz^iethet

JJ?oken: (koken.

De eenz^aemhejd hem fchrickt ^ z^ijn herjfens "^vonder

Hy loop i hjgae , offlae , hy treek' , oflojf den toom ,

Het z^elf'ïverthem 'vertoont , ter z^ijden^ in een doom.

Zoo 9verden af-gebeelt ons d^a^ejonge-mannen ,

Die naer haer liefs bedrijf^ haer lijfenz^iel-fchaer han\

nen:

Wat datfyprij[l oflaeckt , m>at datfy doet ofUety

Het ^elfy als in eenglas , in haergeheeldetjtaer .
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Ef wynaerdeweer-klanck luyAeren^laet onseerft

zien, waer ditgeluyd van daen komt. De zien-

konfte leert ons, dat de ftralen eenes yders lig-

haems ,niet alleenelick van de fpiegels , maer oock
van het water , dicke lucht, en grove dampen , weder-gefla-

gen werden.Hierom gefchiet het vecl-tijds , dat des midder-

nachts, de lucht dan duyfter, en gelijck tezamen geftolt

lijnde , onzegedaenten, deur eenfpiegelachtigh in-druck-

fel , zomtijds gezien werden :voornemeIick zoo het gezicht

verftompt, of veroudert is. Daerom oock de oude luyden,

die van wegen haer fwarejaren , het gezichte benevelt heb -

ben ,gemeenelickdeze waen-fpoken ont-moeten :oock de
drup-oogen, ofdieuyt eenigegroote ont-fteltenifle , ver-

krenckt zijn in haer gezichte zullen zomtijds, niet zonder

groote eyfelickheyd , en verbaeftheyd, dezelve zien j daer

zy evenwel niet anders als voorhaer eygen gedaentever-

fchrickt zijn. Derhalven Ore st es , deur waecken , vreeze ,

droefheyd, en benautheyd des gemoeds, uyt-gemergelt,

en by-naer ont-daen zijnde ^ om dat hy zijn moorderfche
handen aen zijn eygen moeder geleyt hadde , en daerom met
groote fchrickenfidderingeuyt-roepende

:

O moeder l laet niet meer deesfelheyd u behagen ,

Om ^tikkeenjlangh-gedrocht , "Polfchricks op my tejagen.

Zie y :^ie , Sfchrickigh dingh ! l^aer , li>aer is 't dat ick blijf?

Ah , ah ly hopen toe , en loillen my te lijf.

Wert,met deze antwoorde,vanELECT RA, tegen-geroepen:

Ru[l y ruft , el/endigh menfch , loilt uyt w^p bedd' niet v/icn.

Houd op ,
gen zjtet het niet , datghy daer meent te ^ien.

HOG
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Hoe-wel 2ulcke fchrickfelen den menfchen die van een

quade gewiffe gepijnight werden , niet zonder Goddelick

beftier en werden in-geworpen , nochtans gelievet de Heerc

menigh-mael 5 daer hy alles zonder middelen kanuyt-rech-

ten, deze natuerlicke middelen daer toe te gebruycken. ' t Is

vertellensweerdigh, dat vaneenen Vit ELLo 5 een treffelick

wis-konftenaer , verhaelt , en hier vooren van ons af-gebeelt

is.Deze uyt-muytende man hadde een zeker vriend, en med-
genoot van zijn ftudien, die hem zeiven , by nachteen by
dage, deurover-groote neerftigheydverkerckerende, daer

deur een zeer weecken lekende gezichte gekregen hadde.

Waer op hy , by nachte , ergens moetende verreyzen , heeft

zijnen wegh^langhft den oever van een riviere, gemaeckt

,

daer dan gemeenelick de lucht heel wolckigh en nevclach-

tigh bevonden wert, alwaer hy eenen anderen Ruyter ne-

vens hem gezien heeft, alles puntelick naer-doende, dat

van deze man , naer gelegentheyt ,voor-gedaen wiert. Door
ditfchrick-teecken verbaeft, en van benautheyd by-kans

verfmacht zijnde , doen hy eyndelick by Vitello weder-ge-

keertwas,en zijn gevaer,met groote verwonderinge,aen hem
geopent hadde , heeft hy leeren verftaen , dat hy zijn eygen

zelven tot fchrick geweeft was , en niet anders als zijn eygen

beeld , in een dicke en dauwige lucht gezien hadde. M
Alle gel ijckeniffen hincken : en geen en gaeter met vier

"

voeten
,
gelijck-men zeght.Het heeft ons hier goed gedocht,

de ongerijmde manieren der gener deur te halen, diehaer

met de namen van Courtizanen laten doopenidiens opperfte

wetenfchap hier in gelegen is , dat zybchendelick hacrzel-

ven weten te vormen, naer den leeft daer de loffrouwen op
fchoeyen : die niet en doen , immers met blijckende kenniffc,

ah dat geregelt is naer denaerd, engenegentheyd van die

gene

,



241

gene^die zyzoecken te behagen. En gelijck vele geeuwen 5

om dat zyeenanderzien geeuwen, ofte , om vryer tefpre-

ken, gelijck de honden tot piffen genegen werden, wanneer
zy maer al fnuffelende , een pis-reuck gewaerwerden j al-

zoo werden deze flavige na-volgers met een heete luft

gedreven , om alles , en niet anders , met lof en naer-

daedopte volgen^ dat haer ander-zy eerft goed gevonden
heeft.

Wat dat de loffroutt^ dcnckt , of^e^)t ,

Watdat^prifjiy ofM^^der-leght,

Delonghmans , Toonder veelte toeli^en ,

Die dan mijjchien ontrent haerjiaen ,

Die[leken daer den ^egelaen ,•

En üfillen noyt haer hert bedroeyen.

Zoo Iffroulp heel is , en goed^rond ,

Kut ^elhefnèen ipan tonghofmond ,

Zoogrofy datfy het kan bevroeden :

V Is maer een heufcheyd , 't is eenpand

Vangeen gemaeckt , maer ^ry ver/land

:

Van ander heeft-men quaed Vermoeden.

Zoo haer ^roHtu Venus heeft ont-^egbt

Haergaven ydaerfy mede vecht y

En on^e herten kan Ver%nnnen

;

Mijn loffi'ow^vpert datrmed' genocght ,

Dat haer van God is toegeuoeght

Eenfchoone T^jeiy en kUre finnen.

Ofis 2^y danz^oo gantfch^erblent ,

Dat 7^y haer \elven niet en kent ,

En meent noch Mlhceljchoon te '^'C^cn j

Hh 'De
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Ve longhmms , draeyend^ als een top ,

Dit' [leken hacr den aerf-douck op

:

Want on\e popp* mlt ^ijn geprezen.

Jl^at ontrent , ofin haer is ,

l<leem , loat hetfy , het is geVis

Een ^aecK , eenfchat yan d'ander 'Gereld

:

't Heeft al'z^jn luyfter , en ^(ijn thoon ,

H Is e'ven eerlick , e'venfchoon ,

[tlsalgelyck , of 't l^aer bepeerelt.

Zyis demate^y is 'tfpelj

Hetgae dan qualick , ofte l^el ,

IVaer naer dat al de ^vryersjpringen

:

Zy is de Jleutel en Be-mol ,

EntoontT^y utjre5mi5fa5fol,

De longhmansjlracks daer naergaen \ingen.

Heeft ^y behagen intgetoy ,

En ^let ^v alttjds naer het moy ,

Wat ipilt-men douckxkens daer aen binden i

Een kraem "van narrigh poppe-goed ,

Van V hayr des hoofds tot aen de yoet ,

Zultghy aen on^^e longhmans binden.

Vaer ypert "voor haergantfch niet ^verfmoort ,

Als V maer ons Iffroui^ geerne hoort
,

Wat dat het oock dan mochte ^c^^en j

Ver longhmans tongen 7yngerucht ,

'Alnaer dat Jffrow^s oore juckt

;

Want 't moet dan al ^ijn uyt^gelefen.

Macr
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Maerhoe\het'^are7:pnderendi

En ulo ooral te ^eelgefchent ,

Zoo ick het hier alloou 'ï?ertel/en.

O '^elgeluckigh ! ^ijt ghy ipry

Van de^e loffrou'l^-jla'verny ,

En de'zs Kotte narre-bellen.

Wel te rechte zeght de Franfche Na z o , volgens zijn eygen

ondervindinge

:

L'amour nefl rien y qüardentephrenejie >

G^uf defuméeemplitla fantaifie ,

D*erreur , de yent , ^ dunfonge importun.

Car IeJonger^ l'amour cc riefl qu'un.

Dat zoude luyden in onze tale

:

De liefi is anders niet , als heete ra^ernye ,

Die met een ^ot bedrijft met een yerjuftgebaer ,

Met roock , met ipind , en droom yeripult onsfantasie.

Want droomen , en de liefd'en ^ijn maer een tegaer.

En noch en konnen alle deze aperyenniet gelden , om
tot zijn voor-nemen te geraecken , zoo zy niet met kroon-

zap wel dick over-goten zijn. Speelt de zot j ont-ftecckt de

toortfe aen uw zoet Mary-beeld j doet allesom haer te beha-

gen , zoo veel ghy kontjjaedatmeeris, rekentuwaf-kom-

fie vanuwzefthiende groot-vader, toont al debevalligheyd

des werelds , hebt de wel-gebouwfte herffenen , de aerdigh-

fte tonge, die oyt in yemands mond hingh^ nochenzart
geen flagh geven , om brefle te maecken , zoo ghy met geen

goude kogels en kont fchieten. Hier tegen vlocckt de zelve

Zangh-meefter

;

Hh 2 Ccluy,
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Celuy , qui nayme eft malheureux ,

Et malheureux efl ïamoureux :

Mais la mifere la plus grande ,
{

Cefl quant famant apres avoir '

BdekmentfaiB (on demr ,

Ne re^oit Ie bien-, qut'iidemande.

La race en amours nefert rien ,

Ne beauté y grace , ne mamtien :

Sanshonneurla Mufe giftmorte.

Les amoureufes dujourdhuy ,

En/e pendant , ayment celuy ,

G]ui leplm dargent leur apporte.

Puijfe mourirmejchantement y

Giiii tor trowva premierement •.

Par luy Iefiere neft pmfrere ,

Par luy lepere n'eftpmfeur ,

Par luy lafcdur nejlpa^s lafceur ,

Et Ia merc neftpa^s la mere.

Par luy laguerre , ^ k difcord

,

' Par luy ^iennent mille trifteffes.

Etqwpiseji , nomre^e^ons

Lamortparluy , rMi^qui'vivonSj

Amourcux 'd'ayares maiflfejfes.

De Neer-landers moeten hier

medete vrede zijn:

,

Die mint , die is volon-geluck ,

!
X)ie niet en mint ^ is oock yoldruck ,

MAer noch is"tmeeJiequaed-VAn alley

! ÜAt ds deminnaer heeftgedaen

I

Wat trouiv enplicht heeft konnen raen.

Dan niet en krijgt 7ijn "^el-geyallen.

'/ GeJIacht'* in liefde niet en haet ,

Nochheufheyd.fchoonheydy nochge*

het.

En Tonder eer de Mufen :;^ingen :

De liefkens 7Ïjn -van z^ulck eengeefi ,

Zy venten :^tch , en lieyen meefl

Die haer het meeflegelt toe-bringen.

Hymoet verkeerdelick vergaen ,

Die eerfl het goudbracht cp debaen ,

Hier door de broeder isgeen broeder j

De vader heeft oock nietge'U^is

,

De zujler oock geen :{uf}er is
,

Hier door de moeder isgeen moeder.

Hier door de oorlogh eerfl ont-fiont ,

Hier door de ti^ee-dracht iviert ge-

grom . (^brouTpen.

Hier door de droefheyd luiertghe-

En V quaedjl van alkomt hier noch by,

Hier door , die leven ,fieryen >ƒ

,

Verfnot op zulcke vreckc yrouTpcn.

E M-
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XXX IV.

De wijfheyd woont in 't drooge.

MS

DEhelden in de mofi , "verhopenm deglaZjCn

Van Bacchi moedigh nat , dus in het duyft^r raz^en j

Ont-menfcht enheel'verheejl : ^ant z^elfs haer monds

gelujd

Een huylighhond-gehas , of kat-gemeemv heduyt.

De kop paet haer in V brand , defeenen moeten 'tgelden
,

Enge'ven oock haer 'vier , tot 'vreughd ^jan dez^e helden,

Maer is dat niet eenfchrick , dat die z^ich hier mif-

gaen.

Die korts met Godesf}veerd onsfleenigh hertejlaen ?

Hh 3

"

ly;/-



Uyt-legginge»

Et is een groote genade des hemels , datwy in een

land geftelt zijn, daer niet alleenclick de Gods-

dicnft zuyverlick gehand-haeft wert , de wetten

bloeyen enjeughdigh zijn, de ftaet-orden heyligh-

lick behouden en geveftight , en in 't korte , wel geboden en

wel gehoorzaemt wert j maer daer oock de middelen ge-

fchaft, de wegh gebaent wert, zonder welcke die dingen

niet ftaen , en dien-volgens wy oock niet ftaende en konnen

blijven. Hier toe zijn de leege en hooge fcholen niet de ge-

ringhfte middelen, engelijckDxdalifchefnoerenjomons

in deze dolingen en verwerringen daer toe aen te leyden.

Want deze zijn gelijck de vruchtbare queeckcryen , daei;de

jcughdige plantfoenen aen-gepoot en gevoeftert werden,tot

aen-plantinge en vermeerderinge van ftaten en kercken : of,

zoo ghy liever wilt , als vette int-plaetfen , daer de rauwig-

heyd onzer zielen gckandelaert en gefnoeyt wert, om die

edele greffien in te laten, wiens vruchten wy onzegeheelc

bchoudeniffefchuldigh blijven.Maer het is zo veel verwon-

dcringc,als beklaginge weerdigh,datter zoo groote menigh-

te gevonden wert , die alles anders doen , als daerom zy in

zulckcheylige plaetfen gezonden werden 3 zommigedoor

gebreck van goedbeleyd ,en verkeerde eygcn-zinnigheydj

andere door geflagen dertelheyd, en op-genomen boos-

lieydjdaer inzy haer zeiven ftortelick henen werpen. Want
men vint-er , die te vrough hacr hand de plackc des meefters

ont-trocken hebbende , en zich daer gelijck in een ander

werelt geftelt vindende , haer on-rijpen voort-gangh noch

ftael , noch zate geven en konnen : die gelijck zonder com-

pas , en twee-back gcfcheept zijnde , beter op hacr voorige

rcede



H7
reede lagen i als geduyrigh, met zoo veel tegen-ftrijdige

buyender on-2ekerheyd
,
gedreven te werden. Hierdoor

komt het , dat dezommige in een v^an-luftige ledigheyd ver-

vallen j andere het eerfte land 5 dat zy zien , aen-grijpende,

daerin vergrijzenen fmachten , zonder oyt preuve gege-

ven te hebben van haer verkeerde neerftigheyd , als tot haer

fchande en merckelicke oneere. Zommige zijnder 5 niet van

de quaedfteflagh^die tereerfter plaetfen^dooreeneer-zuch-

tige weet-luft vervoert zijnde, allerley boucken verflinden

,

zonder die te knauwen , en, volgens de nature der koude
magen , die meer fmaecksen begeerte hebben , dan zy ver-

teeren konnen,maecken een wrotten hutf-pot van vele rou-

wigheyd5Zonder eenighvoedfel. Deze zijn , die van allerley

kruyd y buffelkens , van allerley bloemen, kranffen maecken:

en als ghy-ze wel zult ont-leden
,
ghy zult bevinden , dat zy

niet anders en zijn als die veur-fchortenvan dieklad-fchil-

derSjWelcke men zietby gevalle befmet met allerley verwen.

Deze werden noch van haer onnoozelheydbefchermt , en

over haer on-voorzichtigheyd geftraft.Maerhoekan deaer-

dedie fnoodelaften dragen,diein plaetfe datzy a.llengskens

met het heylzaem nat van alle wetenfchap , zedigheyd , en

wijfheyd zouden befprenght weerden , haer zeiven hoofde-

lincks ftorten in allerley on-gebonden wel-lu{l:en,die Bac-

chus en Venus te zamen brengen *. die nochtans , in haer oor-

deel 5 van te fijne bloeme zijn , als dat zy zouden , onder het

gruys van het gepeupel,willen gemenght, ofgetelt werden:

die met haer zielen plat teraerden ^jae in de helle kruypcn-

de, nochtans in haer gefelfchap onnoozele menfchcnniet

lijden en konnen, ó^itiy platters noemen, Ongctemdc dul-

ligheyd,die de kruy den van Anticyra niet weyn igh van doen

en heeft

!

ry:c
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Die yan 'xjch'^eeren Vik het on-gtDp'jde ipoick ,

Dat Tjchin d'ajch '^ergaept y ofint beeld loaneen "Scokk,

Dat niet bequaetn en is , als om met "plïjt te tellen

DeuyrenVan den dagh , dat als betjsvijn gaet hellen ,

Met hoofd engeeft teraerd ^ die moet dan koud , dan heet

,

Gefieent "van Bacchm nat , 'y>an Vernis lujl ont-k(eed ^

Verhleecken in 'tpapier , enmetgefloten finnen ,

Zijn nagels flijten af, z,tjn ipingeren loerdimen ,

Deu/t leenden uan de blaen , enjpoeden e^en ras >

Tot dat hy t'eynde k^ , daer noyt geen eynd' en Ti'^<J.

Dan moet het Roomfcheheyr rontom KJjn oorenpy^e-uen^

Dan moet het Grieckfche Dolck ontrent :^ijn ^ijde k'ven i

En "^ilt hy noch yeelmeer , dan moet hy ,
ponder fufl ,

Ver-rey^endaerhy zjty naer on'^eloodfche kuft ,

Nietomdaer-vaflteflaen , enftipkens uytte 'z^oucken ,

O/, met eenftrafgelaet , te muffen in de bouckcn ,

Ver-eten van de mot -, en als hy yet ont-moet ,

Alshy meynt , nietgemeyn , ofuyt ^ijn herjfens broet ,

Te roepen , metgebaer , triomph' l ick hebt ge-vonden ,

Dieknoop is eerftdoor my , en door mijn kunfl ont-bonden

:

Neen , dat en is ^t niet , i^tiend -, laetlpry en on-belaen ,

Vl^ ^fjngh'braw^ mallen neer , het moeter anders gacn.

De letters en haer konfl en 'berden niet yerhe-ven ,

En 'berden nietgeleert , om dat zy onsyet geven ,

Vyt krachtvan haernatuyr ; maer datzy als ecnjchrijn
,

Offchat'kifl ^an VerflM , en alle vpijfheyd ^i/n-

Wat kan daer meer by ons med'-lljdens ^hierdigh ivezen
,

Als dat een gryz^e kop gez^ien -^^ert noch te Icz^n

In eenigh ktter-bouck ? dat hy het (preken leen ,

Wanneer ^ijnjpraeck-getuygh vanjaren is verteert ?

De
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De letters ^ijn defchel\ defchael\ de korft' , defiuymm ,

Daer in pit, keeft en merghyjeughd, hrneygraen enhvymeHy

En al^at God oytgafy>anjmaeck en wend'dckheyd.y

Ah een on-fchathaerpand 'z^eer keurlkk isgeleyt.

Dat harty dat uytteriick , moet ipan ons ^ijn gebroken

;

Dat "^achty dat innerlick moetlpm ons ^jnont-!oken,

Met dagbjch' en nachtfche "vlijt i moft engebrande ycijn

Moet ^an ons min verdaen , als roet en oiy ^ijn.

't En baet niety lielpe man, 't en ^ilu niet "verkhuckenf

Dat'ghy ^jt deur en deur yoor-^ien metjchoone bouchny

Die uyt de Druckery 'van Aldus ofPlantijn ,

OfRobbert Stephanusgekommen mochten -zjjn,

't Is ^xchcy^antlcb ^elijckder potten 'van de blaemen,

Dergener die beftaen op zjilckeen grond te roemen.

Hy is 't die -volvan hop' , en nutte vruchten leeft

y

Die niet \^n kafi\ maer hoofd ^oljchoone boucken heeft,
^

Dezebouck-zieckte placht zcergemeynen befmettellck

te wezen, elck een gingh fwanger van deze zotheyd: hec

fcheen dat hier door bergen baren zouden y daernauwelicks

een belacchelick muyfken voor den dagh gekommen is.

Zulckemenfchen werden zoetelickvan Ausonio belac-

chenin zijnpunc-dichten. Dit zijn zijn woorden;

Ewptis quod libris tihibibliotheca referta efty

^
Docluml^ Grammaticumte Phibmufeputas,

Höcgenere i^ chordas tfplcBra^ barbita conde

:

Hoc die mercator, cra% cithawdus eris,

Laet ons de Duytfchcn niet benijden: want'tis voorhacr

dat wy fchrijven. Dit is de meeninge

:

Om dat w^' kas is vol uan op-gekochte bouckm^

Ghy mcynty vriend^ dat ghy ^^yY noyt^een geleerder man.

li Zoo
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Zoomeughtghy alk^ins ^eelfnarC'tuyghgaen zpucken

:

Ghy ^ulc nu koop-man zjjn , die merken (pelen kan.

Maer wy danffen uy t den rey, en geven de penne al te veel

loops. Ons gemerckflaetvoor-ncmclick op die gene, die op

dezclettcr-marckt gezonden werden, om alle deughd en

wetenlchappen tckoopen, omhaercygenzielc te ver-rijc-

ken, enhaer vader-land eneven-naeftendaer mede behul-

pigh te zijn*, die in tegen-deel haer gegeven talent niet alleen

en begraven , op dat het zonder winde zy , maer het zelve

quiftelick en fchadelick misbruycken tot fchendinge van

haereygen lijf en ziele, enquetzinge van haer mede-men-

fchen, daer zy onder woonen.Hoe vele zijnder, die het bind-

ftuck en de ken-penningh van Minerva ontfangen hebben

,

en die nochtans den Arend en de baniere van Venus en Bac-

chusnaer-volgen? die alsduyfterelicht-vlieders, dendagh

^'^nietengebruycken ^als voor een toe-val, en byhanghfel van

den nacht : die onder ons verkeeren , maer leven naer de zon-

nc van de tegen-voeters • diens morgen-ftond begint, als

ons de voor-nacht tot rufte noodet. Dan is 't, dat die ellendi-

ge duyfterlingen , met op-zet , en nuchtere raed
, (zoo eeni-

ge nuchterheyd in zulckemenfchen,jae on-vernuftige die-

ren
,
gevondenw ert) naer de drinck-huyzen henen fchoyen:

de herbergen maecken zy haer leer-plaetze en academie : en

daer zy nauweliks eens des maends de leffe hooren ,en zullen

zy hier qualick een reyze verzuymen.N iemand en trecke dit

aen, als die zich befmetvint. Daer begint dan die wijn-ftrijd

aen te gaen; de ftuyf-regen verandert allenghskens inftort-

vlagen^ de roomers, in Herculis kroezen: totdat deze luy-

den zoo over-goten nat zijn, dat deenghte van haer gtootc

balgen de vochtigheyd niet meer vatten en kan. Een groot

gelukjZoo dan de vos zijn vel behouden magh. Maer gemee-

nelick
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nelick duertditfpel, totdatdemage, te veel gevergt en ge-

tergt zijndcjhacr banden begint te loffen5en weder te geven,

datzyjhaers on-dancksjen boven haer vatzaemheyd, te veel

ont-fangen hadde. De herfens dan in de zode zijnde , werpen
haer fchuym en vuyligheyd uyt 5tot lafl: van der aerden , en

lafteringe van den hemel. Debeenen , haer gebruyck ont-

zeggende , werden even dan gedwongen , haer meefter op
flrate te dragen , is het niet recht-gaens , het magh al krnyf-

fendeendrayende, al vallende en op-ftaende wezen, 't Is

eenbrouck vuiler, die dan zijn fchee niet en derft ydelen:

is het fchroef-fweerd niet aen de zijde , het mes is by de hand,

om vier te geven : en als dit noch al ont-brack, de nacht-ftil-

te wertmet een yffelick gemeeuw gebroken, de Duyvel
wertgefpeelt, daer hy ontrent is ,jae van de Duyvel zelve,

dewijl hy oockinhaeris. Het ware zonder eyndein'tbree-

de, en in t kleyne uyt te meten defchendige ftucken^die

hier door gepleeght en in 't werck geftelt werden j dieick

alleenelick de Goddelicke wrake bevolen late*

Maer ick en onthoude my niet van zommigeburzelin-

gen en houd-fcholieren , die van haer Mgecenatcs en voefter-

heeren, met groote koften zorge ter ftudie gehouden wer-

den 5 op dat de kercken fteeds mochten verzien werden met

bequame en Godvruchtige leeraren, dat die even de roer-

vinckenvan zulcke fchroevery en ftraet-fchendigc bevon-

den werden. De on-goddelickheyd van dezommige, diebe-

lijdeniffe van de rechten doen, heeft oorzacck tot dit

fpreeck-woord gegeven , Jurilien quac Chnfhien ,
maer zeker

zulckcr leven in-gezien zijnde, wat on-recht zoud'hy heb-

ben , die zeggen zoude, Uoud-fludenten ,
qiirM Ceer-rentcn ? Ick

weetjdatrer oock vele gevonden werden , die de God vruch-

tigheyd met haers moeders zogh in-gctrockcn hebbende , en

1 i 2 dacr



daeriniorghvuldelick op-gcvoedct zijnde, tot voor- beel-

den van ftichtingc, en levendige beftraffingen van zulckeen

.dier-gelijckeieylen, verftrecken mogen •, (en wee ons, zoo

ons de hemel zulcke liehten ont-zeyde!) maerdit isoock

middagh-klaer, dat, gelijckerwijs eertijds geen offerhande

zonder zout en placht te gefchieden, weynigh vandieduy-

velfche nacht-miffen plachten gehoort te werden , daer niet

cenige van die gewijde Prieftersby en waren. Watfchric-

Jielickerpfeftelte van menfchen kan-der gevonden werden,

alsdie genc,diedagelicks in de letteren der godvruehtig-

hevd gefiiijlc en gevormt werden , evenwel de kracht en de

gedaentethoonenvandenarts-vyand van Godes in-ftcllin-

gen ! En drinch u niet droncken in l^ijn , d'^er in olperdact is , maer

'^srt Ipol desgeejles , zeght de geeft des Heeren. Maer deze vol

van moft, en ftercken dranck, en werden niet alleenelick

niet vol desgeeftes, maer over-vuUenhaer met den duyvel

en alle on-reyne begeerlickheden. Bequamc woon-fteden

van diefwarte geeft: die gelijckhy zich behaeght ontrent de

graven en vuyleftinck-plaetfenteont-houden, oock deze

on-revne zielen in-neemt , en met volle macht bezit. Wanc
deze zijn, daer van onze Meefter zeyde , Lact de dcoden hare

dooden be^ralpen. Horum licet inlimineipjo nomen marmori in Jcrïbas
"

mortemfuam anteceffenmt

.

Die in de fondc docdy Ver[macht daer henen liggery

Begraven 'voor haerdood : die als on-reyne higgetiy

Inflijck y in drcck , in ftanck , '^an ^ijn belaft en kromy

ïn~^d-hifts ^ujlmorrajch izjchlvenden om end' om-

Diens Tjel in V natte '^oont
,
ja die een ^icle derven

^

Maer die, inpJaets ^an dien , cen^higb lichacm er-ven,

A Itijdsrnet drooge ^ ucht , en heete korts belaen^

Totdat 'xj^icyndc loops , in Vuylelufi Vergaen.

Maer



Maerditisdeeerfteoorfpronck, dacr alle tranen uyt rij^

zen : dac daer weynigh keure gemaeckc wcrt, wat verftan-

den en natueren daer toe opgetrocken werden. Alle dingen

en paffen allen niet. Dezadelen fluyt niet welop denofle^

en denhengftenvoeghtdeploeghniet Hier van zijn onder

ons zoo veel getoomde ganzen, en gezadelde enden, die

anders niet uyt en krijten, als dac zyin dePredicatien van

BuLLiNGERUs, of diet-gelijcke Ezels-bruggen gevonden
hebben : diens magen zoo weeck en verkout zijn , dat zy niet

verdouwen en konnen, als dat hun te vooren gekauwt en be-
reytis. En noch zijn de zulckeverdragclick,alszy maerde
onwetenheydmet het ware kleed der godvruchtigheyd be-
decken : maer die in de hooge fcholen zoo wageloos en uy t-

ipoorigh henen loopcn, datzy devaftigheyd van haer ziele

ont-fchroeven , en alle hare krachten verwringen, eneven-

wel om dat hare nood zulcks vereyfcht , of dier-gelijcke re-

denen, op de kerck-ftoelengepalmt , en gedrongen werden,

hoe konnen die de voor-waerden vol-doen , die de Heere 5

deur zijn Apoftcl,af-eyfcht? Dochzulckefeylen konnen nut-

telick gemijdet werden,zoo de prove-zucht uyt-geraeyt,en-
de een naerftige uyt-lezinge in't werckgefteltwerdc, van

zoodanige flagh vanjonge luyden, diens zielen aen-vange-

lick gedoopt en geverweet zijn met de kenniffe Gods, en ver-

gezelfchaptmcteen boetvaerdigh en ftichtigh leven. Het
welcke zoo voor-valiigh en noodigh is om te doen 5 als de

vruchten groot en on waerdeerlickzijn.

Ir 3 EM^



ir4 EMBLEMATA.
XXXV.

Haeftulanghfaem.

^tXSrecht een touwter-tomv ) dien ghy hier z^ijt gez^e^

A ten^ {meten:

Nu leegh en d'^eegh ^an hert , dan %>eder hoogh 'z/^r-

ISfu mllend* , dan ^eer niet ,• nu achter, d,an 'van ^voor^

Nu hoeftigh 'van een toom ,• dan ^veder 'van eenjpoor.

AlsghjzJ hier , 'vryer^fteeckt ^ghy z^iet-z^e^an u 'vliegen^

En dringhff oock niet te "veel 7jj z^oudu hoof bedriegen.

If^v 'Woorden niet te 7out , met konjl en maet behleet :

En mintghy^ min %^at koel ,
ofimmers niet te heet.

Uyt.



VytMgginge.

A er en gaet niet zekerder, als de on-zekerheyd van
alle wereldfche dingen. De zonne, die gifter

\ fcheen jfchijntoock wel heden, maer op een ander
^^ plaetfejOpeenandertijd5met een ander kracht en

met andere werckingen. Dit gefchiet zoo in den hcmel^maer

noch menigh-mael veranderlicker, hieropaerden , en dat

alder-meeft onder de menfchen jofmenfchelickezaecken.

'EcY^ en de ^el-ue uyr ^al ander ivinden gelden

:

En tujfchen lipf en kroes komt oor^aeck 'van te helpen ,

Daer reden '^m^ "loan ytreughd, dit is Naturaas ivet ,

Vat niet op dezsnbal^als tï^anckelisge^et.

De menfchc is een rietigh^on-ftakigh geboorte, die wacr-

lickerfchijnt weg-geworpen, al s geboren te zijn 5 en fpeel-

fel van windrige vlagen , die hem geduerigh dat op , dat ne-

der werpen^ enditoogen-blick, daerhy numiffchienis5is

even het begin , van flughs daer acn op een ander te wezen.

Elders magh veranderlickheyd voor een tijd herbergen;

maer hier woont zy voor al haer leven. Zoo en verfchoone

ick dan niet de gebaerde aenzichten , hoe-wel ick eygent-

lick , in dit Zinne-beeld , van het fwacker gedachte fpreke.

Een ander uyre zal hun mantel ontvouwen; deze neemt

,

van haer zelven , verlof, om de huyken te ont-ployen , en

zoo eenmonfterken te geven, dat het niet al uytlacchelick

en is , wat hier over van de jongh-mans gezeght en ge-

klaeght, en menigh-mael, tot haer beyderongemackjbe-
klaeght wcrt.

Zoo



Zoo zjct-men dat het geen gedooptViert als etn hocrte^

Verandert in heklagh , en innerlick beroerte.

Een dingh dat ernjfiigh is , daer op dient ^elgepafl

;

Want koudet alsghy 'iVdt , het eynde draeght de /afl.

Hierwertdanhetloffer-volckopeen touwter gezet , die

over en weer ,hoogh en leegh gedreven zijnde, den wancke-

ligen aerd verbeeld, in't gemeen van het menfchelicke

,

maer hier by-zonderlick, van het vrouwelick gemoed, lek

en wil even-wel niet alle maeghden water doen dragen over

de zelve brugh-ftock. "'tls zeker, darter vele zijn , die een

fl:atige,engeftadige zedigheydmet een groot verftand ge-

trouwt hebbenjdaeraen zelfs de mannen veel fchuldig zou-

den blijven. Maer hier werden alleen de zommigefcherp-

zoetelick deur-gehaelt, tot meerder lof en verheflfinge der

^ener,diedeherffens van quick-zil ver gezuyvert, en de zie-

le van alle lichtveerdige in-druckfels gereynight hebben.

Hoe menige werden-der gevonden , die in haer gedach-

ten verydelt zijnde , het achter-hoofd op den rugge leggen-

de 5 en de kinne naer den hemel ftekende
,
gelijck vergrampt

zijn 5 dat zy met haer voeten de aerde moeten mecken , daer

2y veel liever in de lucht zouden trippelen, t n weet ghy op

watfteunfel? Deze ziet haer 7 elven acn in groote glimp van

zijde, en verwondert het gefchettcr van goud en gcfreen-

ten,daermedehaerdertel lichaem behangen is. Hoor Ju-
venalem fpreken:

N/7 nonpermittit muïierfihi , tmpepiitat nily

Cum Viridesgemmas collo drcumdedity zsf ciim

Aurihiis extcnfis magnosprcmifit elenchos .

Intokrahilhis nihil cp , qimmfemina dives.

Dit
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Dit is voor de lofFrouwen gefchreven , zy moeten 't oock
verftaerio

Een n:frou'^j "Wanneer ^y is behangen met een keten

Van koftclkk gcflcent , en baggen aen het lijf^

Die laet ^kh alles toe , '^ilt ipangeenfchande '^cten.

Geen moeyelicker dingh , als is een kofl'lick loijf.

Is dat niet belacchelick, en een verfoeyende verwonderin«

ge weerdigh, dat een menfche, anderfins hecgrootfte, endc

heteJelfte van de wereld, gelijck zich rouwende over zich

zelven, zijn luyfter en hooveerdye van het gewas, en uyt-

ftroopfel der heeften gaetontleenen, enby de leven-looze,

ofon-redehckefchepfels gaet zoecken, waer mede hyzija

even-naeften wilt uyt-trotfen ? Even dit zelve volck , die

in zulck een toyfel , zoo moedelick de pauw fpelen , en niet

als met dwcrfche oogen dan aen en zien , zullen , t anderen

tijde , zoo leegelick haer zelven wegh-werpen , datzy zelfs

geringe dienft-boden, op haer hoofd zouden laten leggen,

dat-men des morgens in der kinderen luyren vint.

Een andere, ziende haer vader een man van ftate , en in

groote dingen gebruyckt te wezen, zethaerzelvenopdeh

touwter der vermetenlieyd,en tracht met haer voeten teftoo-

ten,dat zy met al haer hoofd en herffens , niet bereycken en

kan: daerzy anderfins, binnenshuys, icken weet wat beu-

zelingcn handelt, en zulcke nietige dingen aenfl:elc,diezy

zelfs noodigh acht, met een dcure bedeckt te werden. Maer
die hier van wilde een regifter maken, zoude veel eer de

druppelen vandenherffl:, ofde blaren van den zomer getelt

hebben, als hy hier zoude t'eynde gcraccken.

Het eygcntlickfte wit van ons voor-gheftcldc Zinnc-

K k beeld,
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beelcl,2iet voor-nemellck daer op, dat eenJongh-man moet

groote voor-'zicluigheyd gebruycken, op den wegh, die

ons tot het perck ley det , daer twee niet en konnen , als door

haer uytterfte eynde ,
gefcheyden werden. O v i d i u s , die

groote meeftcr der vryagien , heeft verfcheyden leer-regelen

voorgcftclt 5 waer door die bane geluckelick mochte beren-

net werden , hoe-wel daer vele buyten het gemerck der eer-

baerheyd loopen: nochtans en weet ickniet, ofdit onder

2ijn leffen begrepen ftaet

:

On-gerpftelpryersbendy

Die haefl kommen '^ilt ten end ,

Van hetfla-vigh ^rou'^-bejagh ,

JDaeromdatghy , nacht en dagh ,

Loopet ,
ponder ipet ofmact ,

Zonder ^oort'ganghy ^^onderbaety

Zie , datghy u niet te 'veely

VollPAn lieffelickgequeel y

Buytenplaets ,m buyten tijd ,

In der liefden kout ^erbJijct.

Toon "tfelw^e hertens- tocht ,

Zegh oock , datghy TJjtgebrocht

In de ^oetejlaVerny

Van Wït^ uryflers hcerjchappy

:

Maer 'Wanneer ^y is benout ,

Door u^ al te noefte kont ,

Door het dringen ^an w^pract ,

Zie , datghy derefte laet ,

Tot een beter hiicr offlond ,

Dat deesjpijs' haer beter mond\

De hoffche ftaet. bedelaers , en diens ambacht beftaet in 't

bcloopen van eens anders, ofhaer eygen ellende, ftellen een

groot belangh , in het onder-fcheyden der tijden en ftonden,

hoe-wel oock met tegen-ftrijdigh onder-fcheyd. Dezom-
mige ontz iende de nuchtere korzelheyd van de groote Mee-

fters, die dickwils maer denacht-rufte gegroet en hebben,

ofmet een ledige mage , en nette herffens , alle dingen hoo-

ger en dieper in-zien , oordeelen de naer-middaghfche huc-

ren voor de zachtfte en bequaemfte , om der hecrcn gunfte ,

tot haer voor-deel , te trecken : andere, gelijck op vafter aer-

d e tredende, prijfen daer toe den morgen-ftond , wanneer

haer



haerooren noch niet geflagen en zijn , met het on^ruftigh ge-

buys 5 en gedruys van het werelds gewoel, en der duigen , die

haer ampt, fonder te Teggen , haer huys-gezin , aen-gaen . Im-

mers , daer is groote keure, wat voor tijden daer toe ge-

bruyckt werden.

Even dit 2elve moet oock waer-genomen werden , 2oud

ghy bcquamelick hethofmaeckenjenden ougft verwachten

van het zaet , dat ghy, in de Lente van uwe jaren, zoo zorgh-

vuldelick zaey t , en dickwils quiftelick in de wind werpt. If-

frouws huerkens luyfteren zoo nauw, als even van de alder-

grootfteMeefters. Datzy, op een ander tijd, meteen bittere

fnauw zoude bejegenen , zal zy nu miflchien, met een zoet

gelach, ont-halen. Zoo veel andere zonnen , zoo veel ande-

re humeuren. Daer zy gifteren moefte toe-gedrongen wer-

den , zal zyheden , maer met te grooten tocht, naerloopen»

Maer watis oock dit voor wonders.

Magnam remput

a

, mum hominem agere,

Verftaethet:

*t Is ipyy een groote ^aeck , en nietgemeyn ly yelen ,

lae niemand , loie het zv , den T^elven menfch tejpekn»

Hoe-wel deze Goddelicke deughd den wijzen wert toe-

gcCclitcven.Pr^eterfipientem, nemoumm agit: multifomesjumusyi/lo"

rum more , quiftiminibus innatant , non erunt , fedferuntur, lek moet

mijn in-vallen plaetfe geven , en dit oock , al zingende , ver«

talen.

Geen menjch is oyt de ^elf, in dit on-rufligh leven ,

Neem uyt , die met de deughd der '^ijsbeyd is getrouivt.

Veel- "vuldigh z^jn Ti^>' al^ als door eenflroom gedreven ,

Wengaen niet ymaer'^y ^ijn geroert , en ipoort-gcjloulvt.

Kk IX Waü
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Wat willen wy ons dan 200 hardeück in-fpannen , tegen

de wanckelbare teerigleyd van zoo noodigh geflachte. lek

en weet geen feylen, die wy met haer niet gemeen en heb-

ben , is het niet in groote, 'tisingelijcke hoedanigheyd:

maerwel velezijnder, dieonseygen, en meerder berifpin-

gen onder-hevigh zijn. Wie heefter onder ons , de balancc

van onze herffenszoo gepaft en ge-event , dat het tongsken

altoos binnen'thuyskenftaet.

Wy {lachten oock de kinders; wy vlieden van het gene

ons meeft over-drongen wert , al is het on s nuttigh
,
ja fom-

tijds oock noodighbevonden.

> Gaet met ons oockey>en 7^00

y

Wat l>py totom ipoor-deelbringeni

Vat "^py hebben *t "^dve noo\

Vatonsyemand ^ilt aen^ringen^

EM-
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EMBLEMATA.
xxxvr.

U zeiven hoort
,
geen ander woord

MAer Ifrou^, ^ietghy niet de reden ^an umnnen ?

V Is zieker tot uJI?ot, datghj niet kont verZjinnen^

Dat alwat dees "verliefi , met een henautgelaety

T^ot u "vermaeckgejchiet ^ met ^voor-hedachten raed.

Dan tiviltghy even-'iveluyt ditgeJJ?el "ivat keren ,

Tot hetringh 'van wwz^iell wilt uyt uw boez^em weeren

Dejltm laet-dunckentheyd , die njeel'van u 'verleyt^

En doet als vajt om-^njaen , alwat u wertgez^ey.

Kk 3 UyP
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Ujt-legginge.

Et gaet zoo gemcynelick toe : zoo wanneer dejon-

ge luyden, die de Natuere tot onderlinge verma-

kinge en volmakinge , in de wereld geplant heeft,

by den anderen kommen, datter dan eenige fpeelc-

jens of kort-wijlen verzint werden , waer deur men den tijd

met de fchouders mocht ftooten, en de uyren (macr beter

ons zelven) bedriegen mochten. Het Kaerd-fpil en is hier

onder niet het on-gemeenfte, waer van dat zommige Gods-

geleerde mannen , oock in onze tijden , in 't breede gefchre-

ven hebben i
wiens gevoelen , buyten deze plaetfe, en van

een ander penne is, te over-wegen, tot aenneminge of ver-

werpinge. Dithebb' ickgeleert,naer de leege jaren, die my
over het hoofd gerolt zijn , datter niet ter wereld in onze

zinnen vallen kan , daer in een op-merckende ziele geen ftof-

fe van leeringe of onder-wijfinge fcheppen en kan. In dit

fpel
,
gelijck in alle anderejongelicke vonden , is te bemerc-

ken, hoe dat hetjonge goedjen, wanneer het van des moe-

ders zijde gefpeent, nueerft zijn aen-gezicht begint te ver-'

ftercken , om gebaerde kinnen aen te zien , zichlaet vleyen

enuyt-ftrijcken, door een kinderlicke vermetenheyd, die in

haren boezem gevoed wert.

Sietmy dit Zinne-beeld aen. Ghy ziet daer eenjonge-

linck zitten ,
gantfch

,
gelijck het fchijnt , bekommert en ver-

fuft , door het verloop van zijn fpel , daerhynochmouvve,

noch lap en weet aen te zetten. Debeefteis in 't garen: 't is

al vcrbrot, deur het kloeck tegen-beleyd van deze blijde

maeghd , die haer zelven ftreelt , en
,
gelijck-men zeght , den

aers-douck op-fteeckt , om dat zy meynt haer koccke zoo

wel gebotert te hebben, dat denjonghman niet veel en kan

over

I



over-fchieten. Maer't zijn koeken van des jong-mans deegh.

Zy veeght haer zelven de neuze , maer'cis met een neus-
doeck, die deze hovelingh genaey t heeft. Zy meynt te win-
nen deur haer eygenkloeckheyd :maer'tisdesjongh-mans

gemaeckte fwackheyd. Zoo wert zy gekittelt aen de zijden,

daer de teerfte aderkens van haer zoetlie gevoel fpelen.

Maer eer ick meer zegge, zonder verlof, ick zie een groo-

te bende y die my te lijve willen , en verwijten my deze ver-

wijtinge , of, gelijckzy 't duyden willen , dit fpottelick be-

lach. Maer jhola, blijft wat ftille, en hoor mijn verdedinge^

al-eer het vonniffe geftreken v/erde.Ick fpreke,gelijck ick te

vooren gezeght hebbe , vandat jonge volck, die gelijck de
moffels on-zekerzijn, ofzyoock moeten onder de vis getelt

werden: dienauwelicks uyt haer kindsheyd getreden zijnde,

de wille-kom van de eerfiejarendes befcheyds geven, om al-

200 in de rolle van de houwbare gefchreven te werden : die

noch den handel van datjongelick bedrijfniet gepleeght en

hebben •, en noch niet geleert en zijn,wat faucen daer toe ge-

maeckt,watfpijzendaerop gedifcht werden. Anders, naer

dat ick late, en zelden onder die kudde gekommen hebbe,

moet ick ruymelick bekennen , vele onder die bejegent te

hebben , die aen ons geflachte niet fchuldigh , maer veel ten

achter zijn. Neem dit tot een gods-penninck

Och hoe menighyddbouck ,

Laeckt de feylm 'ï>an dm douck \

Och hoe ipeelon-mtte blaen

Hebben 't op de iprowso gelaen l

Die nochtans aen ^lel , oflijf. Dat het kloech Ipromce-^okk

Noch in eeni^h hand-bedrijfy

Noch in hcrjjhs , noch in ^w,

Niet en mincken ergens in.

Daer in dat -^y in het minfl

Zouden hebben recht 'van -^nnfl»

Maer \oo 's "Werelds orden ücty

Ah 1^)! wl het ^che 'vliet,

Mochte ^fjn der fnannen tokk}

En befchrijyen en'vcrflaen

Wat ^ancnsal'^pertgedaen,

Eff
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En dat noch met reden^fchijny

> Zou met recht te duchten ^n,
Dat onspracchen engepof

Maer t^ou "Sve^en Ipind enjlof.

Even-wel en moet haer fwackheyd nietgevleyt, ofgc-

viertwerden ,
gelijck het gemeenelick gefchiet , wanneer de

jongh-mans die eere en het geluck hebben (dat zijn de kunft-

woorden) om haergezelfchap te genieten. Hier door wert

hetdeegh gehevelten gezuer-deeffemt : het herte rijft op in

alle waen en hoogc vermetelheyd. Haer kleyne deughde-

kens,werden tot hooge bergen verheven , en haer feylen be-

deckt of verfchoont. Is JofFrouw met een bruyn vel over-

trocken , daer werden duyzend fpreeck-woorden verzint,

om deze verwe prijzelijck te maken. Bruyne 'verioc is de liejjte.

fille brunette e(l de nature gaye tf nette, Bruynigheyd enisgcenjmet^

'S^ant die die beeft is gaew^ en net» Daer wrden meer loitte eyer-Jchalen

als bruyne peper '^egh-ge'^^orpen. f^keck-vijfle maephden my noyt en bc-

haeghden. Is zy oock merckelick leelick , en daer geen zalve

van fchoone woorden aen te ftrijcken is ^ daer w^ert oock al

raed toe gevonden. Beautéi^ folie y>ontJouy>ent en ccmpagnie. Sckoc-

nigheyd en zptternye ^ijn altoos in compagnie. Bellefemme , mau^^aife

tefle. Schoon yan leden , leelicky^an ^eden. Schoone 'vroul^en ^n quaed

cm bowlen, Schoone 'vrou^sn doen menizjo mcnrow^-^en. Zoeckt ^hy

deught en eerbaerheyd , ^oo ypacht u 'vcor defchoonightyd. Hier op kan

tepaffe kommen jdatmy t'anderen tijde on t- vallen is

:

Niemand ^y hieringeftoort,

Zelden ^ai-men^ienaccoordy

Zelden is de eer enjchcemty

Met het ^oete/choon Dev^aemt,

Zoo miffchien [als ick'^elgij^)

Ergens een te Vinden is,

Die nochjonck en ongehow^t,

Btyde die heeft t'/acm getrou'^t,

't Is een al^oo ^e/d^aem dinck

In dces ronde •^we/ds rinckj

Als een ey is ipan eenhaen,

Ofivel als eenfaartejyi\un.

't Schijnt,



*t Schijnt,gelijck desfchoonheyts beeld

Veelfns y>an de teerheyd deelt

y

Vat de \iel oock,flap en teer^

Meten biedet eenigh t^eer.

Of'^eidat j^ als een doel.

Van ^00 menigh hitjigh boel,

Stadigh fchoot opjchote krijght.

Tot ^y eyndlkk neder-^jght.

Dat in't voor-by-gaen:om geen beuzelingen te verliezen-

Zoo nu miffchien deze Iffrouw van lengde zoo mis-deelc is,

dat haer kinnc komt te paffen op de hooghte van ander lie-

den heupen, hier heeft het vleyende vernuft oockinvoor-

zien. Enpetïtes hifles met on les bons onguens, In de kleynfle doojkcns

leght-men de koflelickfte ^aben. En petite teflegijl grand Jens. In kieyns

hoofdenfleech Veel ypij/heyds, Kleyn Van licbaem , groot van couragie.

Zydraeghtyinde^ekkpeborfi,

Het herte ^an een grootc ^vorfl,

Alzoo wertde luys in de pels gezet: het loopende peerd

de fpore gegeven. Vele beklagen haer vandetrotsheyden

over-moed, die in dat geOachte gevonden wert: maerzy

zijn 't die den haeck gemaeckt hebben, daer zy haer kl ee-

deren aen fcheuren. En ondertuffchen werden die tecre ge-

moederen bedorven 5 al-eer zy eenige vaftigheyd hebben.

Zy v/erden Goddinnen genaemt, uyt vleefchelicke afgode-

ryejmaer dit kan hier by gevougt v;^erden,dat zy met deGo-
den dezer aerden dit gemeen hebben, dat zydoorpluym-

flrijckers en vlaey-backers bedorven werdeu. De kinderen

der Koningen , zeght Carneades ,enkonnen niet terdege

Iceren , als te pcerclc rijden. Deze moedige bccftcn en paffen

niet meer op een goudc- laken kleed,als op een leren bro lick:

beyde moeten gclijckelick in^tzand, zoo zy niet op haer

hoede en zijn. Alzoo en konnen de jonge loffrouwen niet be-

ter Iceren (maerzeghvry erger) als die Iccgeenfchadclicke

LI vlev-



\ley-konft , de rechte leer-meefter van hooghmoed cnop-

geblazene vermetelhcyd.

Hier van moet ick wat tot waerfchouwingeenverbete-

ringe zegcren. En ter eerfter ingangh , komt my die grootc

zede-meefter te vooren , die met deze woorden de zorgc-

lickheyd van deze koortfe te kennen geeft: Vt in corponbui

morhusjegnitie i^ (afiitudine pufentitur :fic infimis anlmusy prmjquam

opprimatur, prsfumptione quatitur. Dat is: Gclijchn^s in de li-

chamen ^ deur lafheyd en loomigheyd ^ de ^leekte loan te ipooren gevoelt

Tpert ; ^oo "^crt eenf^ackgemoed , eer het onder-druckt '^ert , deur "ver^

metelhcjd gefchut en gelpa^gek. Waer deze helfche beefte haer

zelven in-gedrongen heeft, wert alle het zaedderdeughd

verflonden , en de ziele van alle over-blijffel des goeds be-

rooft. Democrates nu heel ouden kort-ae'migh gewor-

den zijnde 5 klom zeer blazende en hijgende op het kafteel

van Athenen: het welcke van yemand gemerckt zijnde,

zeyde , dat hy even-eens dede , als die van Athenen plachten

te doen , te weten ,
groote dingen te blazen , en weynigh te

deugen. Een aerdigebefchrijvinge van een op-geblazen ge-

moed, het welcke ydel van alle ware deughden, nochtans

met groot geruchte fnorckt en blaft, als ofhet veel wonders,

en groote dingen v^are. De blaes-balcken van de longer, met

wrotte 7.ucht op-gefpannen zijnde, en konnen geen heyl-

zame koelte aen het herte geven. En wanneer oock een zie-

le met deze zieckte door-droncken, haer goddelicke bewe-

gingen van nedcrigheyd begjint te mifTen, de Celle-broers

van de helle mogen haer wel gereedt maken , om deze wan-

fchapen ziele wegh te voeren, ter plaetfedaer haren vader

woont. Dit zy voor de ftoock-vieren en brand-ftichtcrs van

zulckeenfeyle:

longc



longejeughdy enon-^ver^ckkty

Die de loffers ooren mekkty

Die haerflrijckety die haerfïreeltj

Ofy "^arengeengcdeeh

Van de 'toonders de^er aerd,

Maer yeelhooger dingen ipaerd.

Die w^ daden toehereyt

Met hedrogh en iijligheydy

Die w^-) ipoorden kooch en ^oet^

Als een koek ^ynjpij^edoet

;

Zegh mjy eerghylpan my lipijckt^

Weetghy^ H^ienghys^elgelijch ?

Weetghy {neenghy, als ickgiJT)

Wat ulp konfl en ambacht is ?

Hoeren boofl ghy konjïlick naer,

Met ugantfch Vermomtgebaer^

Die Van haergemaecheJchijn

Heelen al^ervremdet :^ijn.

Maer noch komt hy naerder by^

Die u ftellet in de ry

Van die met denf^arten raed

Van den duyvel omme-gaet.

Die verdervengraen en "vlas,

Zaet en allerley geyaas ,

Allerbande Vrucht enftof,

Door het preken 'van haer lof.

Akoo dood een uleyderoocky

Deur den nevel en den roocky

Deur een bitter-zpet njerhael

Van een lofmetleugen-tael.

16J
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EMBLEMATA.
XXXVII.

Vrienden en Neven zijn beft bedreven.

1

I

WAtx,ucht)Wat ntjd:, ^afjlnjd^ ^at ^remd' en

'VHylepucken ,

IVat mangelïn^ , ^vatkoop ,^at liji , ^at helfche tucken

!

Daer hotheyd , engehreck 'van '^ijjheyd , en njerjtand^

Daer kindsheyd, ez,els aerd , alleen heeft dover-hand.

Daer deughdj hequaemheyd
^ ^^^fi^

geleenheyd; goede

zieden

JVert feene-mael'verz^uymt , en mette 'voetgetreden,

Zoojlech dees lompe hoorn ^ onaerdigb , z^onder ^vrucht
,

T>it ZjOet y en e'elgewas , den hemel , ;^on , en lucht,

Uyt^
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Uyt-legginge.

% Oe-wel wy den hemel veel fcliuldigh zijrijdat onze
é ftaet gezuyvert is van vele fey len, die in andere re-

I gieringen noch groen , en in haer volle kracht zijn;

^•^ nochtans en konnen vvy ons niet beroemen, dat al-

le plaetfen ende leden daer van zoo gaefen gezont zijn , dat

het fchadelicke ambacht van kuypen daernietfomtijdsge-

pleeght en wert.Doch het heeft zoo toe-gegaen van alle tij-

den 3 hoe-wel in d'cene plactfe meer , in d'ander min Nie-
mand en dcncke dathem een witte kraye , ofblauwen hond
ont-moet is, die te zijnen aen-ziene reden heeft, om daer

over te klagen 3 zegh veel liever te bedancken. Demenfche
van in-borft , en aen-geboren aerd , tot grootsheyd en hoog-

heyd gedreven zijnde, gelijck hyeen vermomde koppelaer

is van zijn eygen zeiven, zoo zoeckt hyoockdiegeneopte
voeren tot het tfop der eeren ,met wien hy door bloedof
maegh-fchap gehecht , en alzoo ten deele eens geworden is.

Daten moet oock geenzeldzaem geluydin onzeooren ma-
ken. Niemandvanons zoo vroom , niemand zoo nauw luy-

fterende naer de gewiffe , die zich zelven niet en zoude ver-

oorloven 3 zijn naer-beftaende , als het verfchil niet groot en

is , voor andere te ftellen , en zijn gunfte en ftemme voor haer
te doen gelden. Maergeluckigh is het land, en dry-dubbel

geluckigh , daer de Godvruchtigheyd de eerfte zijde vult,

en die meeft in bedenckinge vallen, die een reuck van een

gcwiiligh leven van haer geven. God is alleen een herten-

kenner.

Ons voor-nemen en is niet (dat vcrbiedede hemel)dat

wy ons vaderlandfche affchcn zouden bepiffcn (gelijck de

Latijnen bj/kans inharctalefprecckcn) of ecnmiil-korfop

L 1 3 ons
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ons hoofd te metten, om daer van bedrupt te werden , en een

vuyle ftanck te maken. Dit zy een gemeene wet

:

Alis u^ ruader-land niet yry yan alle ^lecketfy

En dat het hier , ofdaer Ivatjpmget ttyt de band ;

't Enftact een Kind niet toe , !^/;«j 'ï>adersfchaemi tont-dccken^

Veel minder noch hetqiiaed uan ^ijn geboortigh land.

DeFranfcheNAso is even-wel miffchien te ont-fchuldi-

genjdie tot verbeteringe , en niet tot verwijt , de on-gezond-

heyd^en on-gezouten handel van zijn vader-land, op het

groote werelds tooneelj te voor-fchijn brenght. Dit zijn

2 ijn woorden:
] He ! quifaiB que la Erance

Chargefowvent d'honneursJon afnejfe Ignorance^

Si ce nefl me enVie ? enlpie ,
qui ne Ipeut

Souffrir me ^ertu ,
quitropplt^ qtielkpeut,

Seperdantpour laperdre ?

Dit zeght de Poè't

:

'Ah^fchadelick 'verdriet ! "Scaer ipan komt ons dit quaed.

Dat Vranckrijck , deur den band > haer e-^elinnelaety

Ickmeen dOnlpetenheyd , met eeren , en met ft
aten,

Als deur een bleecke nijd ? nijd, die niet toe kan laten

Een deughd , die meerah ^)) in haren boez^em draeght;

Maer helper T^ich verderft , als ^y maer deughd enplaeght.

En verftaet hier niet , deur i' On'^etenheyd ^zWe menfchen

die niet metydele tijtelen van geleertheyd geladen gaen;

maer die van natuerlick vernuft, godvruchtigheydenbur-

gerlickewetenfchap ,ont-bloot zijnde, geen ander kennifle

van haer en geven, als dat zy Heeren genaemt werden. Want
hoe vele zijnderover al 5cn by namen in onze regieringe,die

Mnder wctenfchap van Latijnfche letteren, Doftoren en Li-

ccn-
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tiaten verre achter rugge laten

3 en daer van de gemeene ftaet
meer nuttigheyd treckt, als van die Meefters by do^ijmn , die
haer kamers vol bouckengevult5maer het hoofd vol ledig-
heyd enydelheyd hebben.

Geen on-lijdelkker "voick,

Ais die met een dicke loolck

Vangosd-dunckens leugen-beeld^

Hert en Gogen beeft bejcheelt.

Die alleen op 't parckementy

Dat ons Vranchijck licht*lick ^ent,

Om geleidt kroone goud.

Al '^ijneeren'9pijPjcyd bou'^tx

Oh ! hoe menigh arme quant

y

Draeght de ringen aen de handj

Teeckens ^an een meeflerfchapy

Die een Deel-koukurigh kapy

Ofeenjmeerigh ambachts-mow^

Veel-licht beter paffen ^ou l

Die, met meulen-ftofbemeelty

Even-titelden Al-t^eetfpeelt^

En met meeflerlick bejluyty

Zedigh' herten lacchet uyt

:

Ia mens leegh-ge7;polde/choen

Hy niet ipaerd is uyt te doen.

Maer dit is te beklagen , datter , in eenige land-ftreken,

menfchen gevonden w erden, dien de geleertheyd verdacht,

en de geleerde veracht zijn : die geen ander reden en 2ouden

weten te geven , wacrom 2y deze den rugge keeren , en gene

de borft en armen, openen , als om dat zy (ft !) dat ick niet

zeggen en durf.

Die niet en zien , "^at God, gewffcy keuren^ -^mteny

'Noch tt?at de dienfl "pan 't land by^onderlick yereejl

;

Maer tot een loit , en maet , ^ich aen haer ^ehcn petten,

Enpoogen , dat het almaghjcboeyen op haer keft.

Maer on-geluckigh zijn oock die ftaet-zuchtige zotten ,

die niet anders en droomen , noch en verzinnen , dan hoe zy

beft tot die glanffigc flavernye geraken zullen: die het groot-

fte geluck achten, te derven het geluck van een zoet , on-

onderwerpen leven.

Celuy



^1^

Celuy nefl pas heureux ,
^üon monflre par Ia rue ,

gj^ kpeuple cognoifl ,
que lepeupie falüe

;

Mats heureux efl ceiuy , que la gloire nef^oint ,

Gm ne^o^noiflperjome , i^ quon ne cognoiflpoint.

Datzoude inNeerlands luyden:

Geluckigh is hy niet , die langhfi deftraet ge'ï\?^^erjy

Vanyder is bekent , ^an elck een "^ert gegroet i

Maet die , "^iens hert en geefl deur eer niet isgereden,

Dieflilyen on-hekent , 'i^ijn eygen dingen doet.

Wantvoorwaer die zijn voet eens geftelc heeft op de trap

van cere en ftaet , die magh de geruftigheyd wel den zack ge-

ven: 2oo-men anders die gelooven magh, die deervarent-

heyd tot bewijs voort-brengen. Vbi diligentia efl pkna fi multa-

tum^negligentia , ipituperationum j
feiperitas , pernicioja ; liheralitas , in-

grata. D^^;, gelijck Cicero zeght, deneerfligheyd'voi'vecteis;

dena^latigheyd Dol^erachtinge • de Jtrafheyd fchaddick ; demildigheyd,

on-aen-genaem. Daer de eenejelourzye de andere baert: daer

altoos te harken en te weeren , te ftooten , en te wijeken is.

D^er gelijck Plat o fchrijftyi^ -vreu^ht ^(icb heftgehjck een dragen-

de bloed-j^eere^ klaer bimcker.de deur een herborgen vier, eninnerlicke

ont-ftekinge ; die noch -vryenzeeft ^ noch geruflen a^em en trech. Ge-

wiffelick, zoomeen hand-wijlige eere zoo diere moet ge-

kocht, en zoozuerlick betaeltwerdcn , wie onder onsen

2oude zich niet liever daer van verbannen , enmcrdeoude
wijze van de befte eeuw^c 5 zich begeven tot de zoete onnoo-

2elheyd van eenackerfch of bouwers leven , en alzooeeno-

pene vryheyd genieten , danzooellcndelick teftickcn, in

de bange lucht , van dat ftecdfch gcdrangh , daer ^t u alles

zoozeer tegen de borft is? Prijs-weerdigh is Hippolytus
,

by Senecam, diezotrefFelickdezakemetdenaclderacckt.

Hoor hem in zijn eygen talc.

Non
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Non aha magis efl libera , t» loitio carem ,

Ripufque melim Vita qu^prijcos colat ,

G}U0m qu£ , reliólis mcsnihus , fil-va-s amat,

Non illum aVar^ mentis mflammatfmor ,

§luffcdicaW montium infontemjugis

:

Non auri populi , i5f ^vulgm injidum honïs ,

Nonpeflilens impidia ynonfragilisfavor.

NonUk regnofcwit , aut regno imminens ,

Vanos honoresfequhur , autfluxmopesy

Spet , metufque liber : baud illum niger

Edaxque li'vor dente degeneri petit.

Neefee/erapopulos interatque urbcsfita

No-vit 3 nee omnes confciusflrepitmpallet, i^c.

Hy wilt zeggen , naer onze moeders fpraeck

:

Geen ander meergemfl ,
geen ander loryer lelpen ,

Geendat'^oofeyhhosis , hy "Sïfien meer is gebleken

De oude Dptjs en deughd , als dat verlaten heeft

Demueren "van de fteen , en in de bojfchen leeft.

Die ^khgeheylicht heeft den toppen Ipan de bergen ,

En ^algeen dulhgheyd ^an gierighherte tergen •,

Geen imlfch en trowüo'loos Ipokk ygeen louylgepuffels lucht ,

Geenpeftfche nijdigheyd
,
geen brooz^egunfi , noch \ucht.

Het r^ck hy niet en dient , noch leght op V rijch lagen ,

Geenydel eer hy "volght , geen geld-lufl komt hemplagen ,

Vry Van alhoop en 'vrees ,geen Waet , off^i'arte beet

Van on-gunflbajiaerdtand yzljnin-ge'^and op-eet,

Delmckerny des yolch , defleedfchejchelmeryen

En kent hy oock niet eens , en ^oud' hy oock niet lyen

:

Al '^>at'men klapt offnapt , in 't minfle , noch in 't meefl ,

Gerujl en on-beMijl , de yikke niet en vreejl,

* Mm Even-
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Even-wel en willek hier niet alle menfchen af-fchricken,

om zich t'eenemael de regieringe van haer lieve Vader-land

te onttrecken: en die by namen^dicGoddeHeeremetbe-

quaemheyd , en vereyfchte gaven gekroont heeft. Want de

machten en ampten zijn van God de Heere in-geftelt en be-

veftightjOp dat het menfchelick gezelfchap in ordenden goe-

de tucht zoude mogengehouden werden. Daerenisgeen macht

dan "Van GodCy en die rrjucken ^tjn , T^ijnloan Gode geordonncert . Behal-

ven dat het een klaer bewijs is vaneen na-latigeen floffige

ziele 5 voor zich zeiven alleen te leven , en zijn kecrffe onder

€en koren-mate te verfteken: wanneer ghy u Vader-land,

met een goede gewiffe , al waer 't oock , met uw groot on-

gemack , dienft en nuttigheyd kont by-brengen. lade wet-

ten hebben hier in oock zoo neerftelick voor-zien, dat zy

de on-willige daertoe gedrongen hebben. Zoofprekende
Keyferlickein-ftellingen. De munerih, i^ honor, Zooycmanteen

Magiflraef^erkoren ^nde ^ het cp-geleyde ampt '^cygertte bedienen i \al

gedrongenloerden door de Prejïdenten hef ampt aen te nemen , met T^ikkc

hulp-middelen , als de 'vooghdenplachten gedrongen te "berden , om aen te

nemen den laft , die haer l^erttoe-geloought. Maer het gaeter huyden

ten dage alzoo toe, dat deze wet niet vele en houft te werck

geftelt te werden. Wie iffer nu , die met Saul zich onder de

vaten verfteken zoude , wanneer hy tot een hooge ftaet zou-

de geroupen werden ? Ia men vint-er gelijck eertijds by de

eer-zuchtigeRomeynen , 6^05 tanta inipafit honorim cupiditas, ut

rvelcceliim ruere , dummodo Ma^ilkatum adipijcerentur , optarent : Ven

'gekken (als Var r o fpreeckt) '^00 grootc begeerte van eere in-geno-

men heeft y daty '^enjcten gouden y dat de hemel -viele , als T^^ymae) een

Magiflraet-Jchaplperkrijgcn konden, Daerom heeft eertijds Al ex-

ander Severus grooten lof verdient, die de eer-gierige

menfchen, en die naer ftaten ftondcn , niet allecnelickals

on-
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on-nutte , maer oock als fchadelicke peften , uy t alle regie-

'

nnge gehouden heeft ^ en daer- en-tegen ftille lieden , die de

rufte van een in-getogen leven zochten , doch bequaem en

voor-zichtigh waren, daer toe gedwongen. Alzoo wanneer

hy eens yemand tot een hooge ftaet beftemt hadde , die , op
dat hy daer toe kommen zoude, zich in de vlucht begeven

hadde, heeft den zeiven metterhaeften , hoe-wel hy zeer te-

gen-worftelde 5wederom doen halen jen met die weerdig-

heyd vereert j zeggende tot hem, dat die alleene de cerc

weerdigh waren , die zich de zelve niet weerdigh en hielden.

De zelve Keyfer heeft oock met een zoete ftreke Ovinium
Camillum uyt het getal der Raeds-heeren geftelt, om dat

hy verdachtwas naer het rijcke te ftaen. Want als hy hem te

Hove geroupenhadde, heeft hem ^hy met eenkleyn mon-
deken , bedanckt , dat hy zorge van de Republijcke , die de

on-willige op-geleytwiert,van zelfs hadde willen aen-veer-

den. De zelve wijfheyt heeft CareldeWyse, Koninck

van Vranckrijckoock gebruyckt, die het Coneftabelfchap

van het rijcke aenBaaxnANDUS Guesclinus op-gedragen

heeft ^ die het zelve, lange,en vele van zich gefchoven hadde:

verklarende dat het hem meer als genough was, dat hyde
plaetfe van een Kidder vullen mochte; zeggende daer by,

dat die weerdigheyd zoo over-groot was, dat diezichbe-

hoorlick daer in quijten zoude, nietzoozeerdegeringhfte,

als de grootfte van het rijck bevelen zoude : en dat zijn Fortu-

ne en zcdigheydzulcks niet lijden enkonde, dat hy over de

Neven, en bloed-verwanten van de Koninck heerrchappyc

voeren zoude. Waer op de Koninck dit voor andvvoorde

gaf: wacht,datghy niet en meent Biirtrande , datuw vvcy-

geringe by my plaetfe hebben zoude. Want ick noch Broe-

der, noch NevC)nochPrince,nochGraef, noch BaenJcr-

M m 2 hecrc
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heere in mijn rljck en hebbe , die u niet gewillighlick en zal

gehoorzamen: en die anders doet , zal mijne macht en de

uwe 5 met zijn ongcluck beveftigen. Waer door hy over-

wonnen zijnde, hem eyndelick heeft laten gezeggen.

Maer het waer oock te wenfchcn, dat over-al die God-

vruchtigheyd en voor-zichtigheyd gebruyckt wiert: dat,

gelijck die Princen deden , oock de bequaemfte , en verftan-

dighfte tot de eerfte plaetfen verheven w ierden . Oh , ofniet

het tegen-deel in zommige landen befpeurt en wiert! Hoor,

watdePrefidentduVAiRZcght: Ence tempsrlenna tantempe-

fchcks honnefies gens davoirdes biens ^honneurs , quedeksmeriter.

Zoo fpreeckt oock de Diane van Monte-major: Eftamosa

tiempo,que merecer la cofa^esprincipal parte^para ne alcarJcar-la.Dait is:

Wy beleven eenentijd^daer niet^oo ^eer de eerlkh lieden iptrhinden heeft y

goederen , en eere te hebben , dan de z^he te verdienen. Maer ftel t hier

tegen hetmannelick gemoed vanBoETHius ,die de de hoo-

ge ftaten met een ander ooge in-gezien heeft. Zoo doa-

dert hy

:

G}tiid dïgmmflolidis mentibus imprecer ?

Opes , honores ambiant.

Et cumfalfa gra vi mokparalper'mP
,

Turn "vera cognojcant bona.

Dat is:

Wat ^al ick tot een ylocck de z^otte Tjek genden ?

T>it : dat ^y haertot eer , en rijckdom mochten benden.

En als int Ipaljchegoednu is gefJelt haer voet ,

Ekk'van haer ypeten magh , '^ekk zy bet "^are goed,

E M-



EMBLEMATA.
XXXVIII.

Liefdes brand verflint 't verftand.

V/

ZOo is V met haergeftelt ^ die , door de lufi der minnen

j

Gejieken en 'vervoert ^ verliez^en hert en zwinnen.

De üefd! is als een hond:, dte dolenheet van Moet

Den menjche, door een beet ^ maecktraz^end' enver-^

9Voet.

Dan loopt hygins en opeer y niet doorhem z^elfgedreven ,

De kop die draeyt hem om , de herjfens hevn hegeven.

De honger tflrop en tijd , naer 'tjeggen van dienman ;

'

]<iaer mijn , de helfchefchrick deesfiecken helpen kan.

Mm 3 Vjt-
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Uyt-legginge,

At vremdigheyd iffer al van de liefde befchrevcn,

maer hoe veel meer dwaefheyd wert daer in be-

gaenIDaer enisnietzoozeldzaem van de Poëten

oyt verdicht, datdeMinne-prieftcrsnietwaerach-

tigh5of ten minften waer-fchijnelickmaken.Daerginck wel

zeven jaer zeggens toe 5 om alleen de frengien van dit fijne

kleed te vertoonen 5en (lechts den om-treck, met doode ver-

w^enjaf tefchilderen. Die achter dezen Afgod verduit ge-

loopen hebben, zouden ons meer v^onderen vertellen , als

eenigefteert-fterre, ofander hemelfch (chrick-teecken ons

oyt voor-zeyd hebben, 't Is ons genoegh het opper-vlack te

lecken , en hetbinnenfte voor die te laten , die haer kraen-

halzen tot de grond van deze vuylepap gefteken hebben.

Het is zeker, dat gelijckerwijs geen geweldiger tochten in

ons en zijn , als die door de wind van deze wereldfche liefde

werden aen-gefl:eken,zoo en iffer oock niet, waer in de men-

fchezijn edelfte decimeer verbaftaert, en hem zei ven verre

onder de on-redelicke dieren wegh-werpt.Men zegt5datter

eenkruyd is, Potamauüs genaemt, het welcke den menfche,

die daer afgeproeft heeft, zoo verbijftert , en buyten hem
zclven ftelt , dat hyom en weer loopt , als of hy herffens noch

zinnen hadde.Watzullenwy anders van deze vleefchelicke

liefde zeggen , als dat zy is een dievegge van de reden , een

moordfterdes verftands ?

d'Eenwenfchtcenhondekentezijn,om geduerighop de

flippen van zijn lofFrouw te zitten. Een ander houd dcvloon

geluckigh, en verheft het on-kruyd, 't weick het vuyle

fweet gebaert heeft. Deze draeght eenige bandekens om ^qi\

arm , die hy Fa'pewhns noemt ,
gevlochten van zijde fnocrcn,

eiv
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en dat hoofd gewas^dat IfFrouws herffens, als een vetten rook
uyt-gedompt hebben. Daer zijnder oock geweeft , die haer
Matreffe over-leeft hebbende, dat fmeerigehayr befproken
hebben, enhaerrouw-kleederen daermede geboort. Zom-
mige zitten aen de mooze en jancken , en voeden haer met
het on-zeker geluy t , het welcke zy meenen onder het gehe-

melte van die zoetemond (als zy fpreken) gevormt te zijn

:

wenfchendc niet alleen de kruymtjens te eten , maer oock de
beentjenstelecken, die noch vochtighvan haer zeever zijn.

Als zy nu de eere en het geluck van haer gezelfchap heb-
ben , *t is haer een groote geneughte , niet alleen de handen

,

maer de fchaduwe daer van, ja van haer voeten te kuffen/t Is

algezegent 5 dat van haer geroert engehandelt wert. Daer
zal-men 't zoo weten te paffen, dat de plaetfe van den beker^

die van Iffrouws korale lippen inhetdrincken^geraecktis,

vanMonfieur (hoe-wel onweerdigh) niet en werde voor-

by gegaen. Al haer knicken en oogh-flagen zijn zoo veel

hang-duymen, daer zijn deure moet op-draeyen. De mate
van al zijn bedrijfwertbyhaergekerftcngefneden: en dry-

dubbel geluckighishy , wanneer hy weet de gelegentheyd

tekoopen, en diezachtfte tijden van fpreken vv^aer te nemen.

En is hy oock niet wel een nedrige dienaer , die geen an-

der grootheyd en wenfcht , als zijn leven langh haer eygen

flave te wezen ? Ia tot hier toe , dat gelijck eertijds de on-ma-

tige heerfch-luft zoo verre uyt-geborften is, dat de Romeyn-
fche mecfters het leven en de dood van haer flaven in haer

gewelt hadden, hynietalleenelickdatjock onder-gacnen

wilt , maer zelfs zijn ziele vereygencn , op dat hy geheelick

ont-zelft, haer alleen zoude toekommen.
In het fcheyden bijt hy haer, ick en weet wat vremde wen-

fchen in d'oore. Zoo veel geneugte in haer flapen,als hy on-

rufte



rufteen gewoel zal hebben, door den dorftvan haertegen-

woordigheyd, zoo veel zoete droom-beelden, als hy zuch-

ten om haren 't wille getrocken 5 en tranen gelaten heeft. En
als hy nu zijn af-fcheyd genomen heeft, en half-wege te huys

gekommen is , zal hy zomtijds noch wel weder-keeren , om
het klinck-ketentjen tekuflen, en de klopper zijnen tol te

geven: daerby denckende, Geluckightuygh ,diezoome-

niah-mael van mijn Engel beaeffemt , en van haer handen

geraeckt zijt! Och of ick zomtijds mocht wezen, dat ghy

zijt: hagel noch fneeuw en zoude my vervelen , noch mijn

biaeckende vier in 't minfte uyt-bluflchen , dat anders geen

voedfel en begeert , als de geur van dien lieffelicken hypo-

cras, die onder de flinckc borft van mijn Goddinne ge-

maeckt is.

Dit en zijn geen fwangere gedichten , of verzierdekort-

wijlen, alsinmijn eygen hof gegroeyt zijnde: daerenwert

nietby-gedaen, dat ick eertijts niet gehoort,cfin mijn lee-

gerjaren gelezen hebbe : als de tijd my zoo weynigh ftond

,

als hymy nu dier en koftelick is.

Voeght dit daer oock by , ( daer ick oock wel naerder bc-

fcheyd van geven zoude) datter in onze eeuwe , onder on-

zen hemel gevonden zijn,die in hetfchrijven van een minne-

brief , zoo verhit in hare herts-tochten geworden zijn , dat

zy eenftucksken van haer vinger gefneden hebben , en het

zelve j in den briefgefloten , aen haer Iffrouw gezonden heb-

ben. En noch en zijn dit maergcmeenezelf-eynden ^ maer

die het loot dragen , daer de weerde van het geheelc laecken

op geflagen is.

Die inde wereld leven, zullen dit met koude en lauwig-

heyd lezen , en miflchicn oock mede-lijden met my hebben j

dat ick, met een magere ftijl, als wondere vrcmdigheden

voor-
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voor-ftelle, daertoezyalhuckendc nauwellckshaer ooren

en zoudenkenen.

lek wil dat lichtelick toe-ftaen : doch ick en wil hacr de-

ze on-zinnige wijsheyd niet benijden: maer tot bewijs van

ons voorgeftelde onder-werp , de zelve gebruycken. A-
R I o sT o zal ons mede den zeiven dienft doen,

Chi mette ilpiéju famorofapania ,

Cerchi ritrario , e non 'vHn'veJchi tak

:

Che non è injomma Amorfe non infania ,

A judicio dcfaV^ milperfaL i^fc,

E quale é dïpa'z^djegnopm efirejjb ,

Cheper altriipoler, perderfejlejfo ?

Varijgli effcttifon , ma lapa^^ia

E tutfma 'y pero che lifa ufcire ,

Gliéy comema granjeha , ol^e la Vm
Contiene afon^a a chi vi va fallire,

Chiju y chigiii ; chi^a , chi latraVia.

Per concluder infomma , io y>i Ipo dire

:

A chi inamor s'ïnuecchia , oltrognipena ,

Sicon'vengonoiceppi ^ela catena.

Dat is*.

Bie^^ynen ^oet int Ifjm ipan y>enm loo^eflangen

GeT^et heeft , treckefuyt , al-eer hy yoertgehangen ,

En aen ^ijnlolerck loerlijmt : "Want liefde ^oorgewis

,

(De tiofj^ie peggen 'tal) eengrootedulheyd is,

Enlcat is [ alsghy't -^elmet oordeel ziilkt ivegen ,

En metgeen knibbel-lufl moed-^illighgaendaer tegen
)

Een uyt-gedrucher merck Van d'^aesheyd , ah doormin ,

VcflieTien eygen \elfy om anders lufi en ^w.

Nn Dtf



De toereken ^n verfcheen , maer om rond uyt tejprcken ,

De dipaeskjd is al een : lioekk ah een bofch ^olheken ,

VolheulPcls en on-'^eghs , de rey^rsgantjch ^erdioaek ,

Dacr d'een bier , etander daer , deen klimt en d'ander daelt.

Int kort, en tot bejluyt , die in "vrow^ Venus handen

iVert oud en gr'^s , "verftrickt door have lo'^fjche banden ;
r

Behahen ander [Irafy dees hem met recht toe-hoort , 1

Vat hy oock ^ '^elflrack geketent en gehort. |

Maer bet ons even-wel met deze ftraffe niet gewieght

zijn : maer zoo veel in ons is ,hulp en water toe-bringen ,om
dezen brand te dempen , ofimmers te minderen. Mach het

even-wel niet baten , het zal ten minften dit gebruyck heb-

ben , dat het tot een wenfch van zijne genegentheyd , en een

over-tuygingevan anders moed-willige dertelheydzal ver-

ftreckeri.

Waer uyt komt dan dit vuyle fchuym der ziedende

luften,die des menfches leven met zulke on-geregelde toch'

ten, en on-ruftige bewegingen zoo overdweerfcht? Ner-

gens anders, als uyt eygen liefde , en Gods verzuymenifTe:

of veel beter, uyt eygen haet, en Gods verloocheninge.

Want zy fchijnen welhaer zelven lief te hebben, die haer

vleefch den vollen toom geven , maer in der daedt , en heb-

ben zy geen meerder vyandcn, als haer eygen zelven. Zy
verbannen God uyt haer herte, om den duyvel de heele

ruymte te geven 5 en daer geen geneuchte of geluckzalig-

heydenis, als inde rufte en vernoeginge van de ziele ^wil-

len zy die zoecken in die vlcefchelicke bevveginge , die geen

dam offteutfel en heeft, alsvermoeytheyd, of wan-hope.

Dat is recht een hemel in de helle fmeden; en den aerd van

de viffchen naer volgen , die in de vloeden en ftroomen van

on-
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on-ftuymige baren hacr vermaecken, en in ftille wateren

niet leven en konnen. Maer deze en konnen daer uy t , noch
daer inleven. Hoe leven? Zeght beter fterven. Want zoo
dezieledeoorfprongh des levens is, zoo en konnen zy niet

leven, die de zelveverfmoort ofgeworght hebben.

Watraed dan vrienden ! Hoort tot dien eynde, wat den

Oudvader August yn bejegent is. Deze heylige man in

twijfFel ftaende , om hem zelven tot het Chriftendom te be-

geven, zeer dapper aen-gevochten zijnde van de luftendes

vleefchs , daer hy zeer toe genegen was , en die hem zeer

fwaerlik vielen te verlaten5is in een hof in zijn eenigheyd ge-

weken,alwaerhy tot twee-maels toe de ftemme van een kind

boorde , zeggende Neemt en keft. Terftont op dat geluyd , ne-

mende de Brieven van den Apoftel Paulus in zijn handen
,

vinthy, in het open-flaen- de laetfle veerfen van het der-

thiendeCapittel tot deRomeynen: alwaerhy deze woorden
las. Laet ons eerbaerlick 'handelen , ah in den dage : niet in brajfen ende

dronckenfcbap ; niet inflaep- hameren ende '^ulpsbeden ,• niet in kijipen ende

nijdigheyd: maer doet aen den Heere ïefim Chriflum , ende en be^orght

het "vleefch niet tot tuften. Dit geheylighde Vat des Heeren , en

heeft geen ander fpore ofprickelingh van doenc: zijn vlot-

tende gedachten werden hier door gekalmt; zijn begeerten

getemt en gebroken.Ende het zy , dat deze ftemme on-mid-

delick van God quam i ofwel ander-zins , door een Godde-

lick beleyt
,
gefchiet zy 5hy nam een vaft befluyt 5 zonder an-

der openbaringe te verwachten , om dezen hemelfchénracd

geheelick naer te volgen , en zijn overigh leven God de Hee-

re op te offeren. Hetwelck hy oocktot gewifle trooft zijner

zielen , en ftichtinge van zijne na-kommelingen ,
gelucke-

lick vol-bracht heeft.

Dit is oock de opperfte hulp-middel , die ick onze vol gh-

Nn 2 luften



liiftenkanvoor-ftellen. Want hier door wcrt-menallengs-

kens gewent 5 zijn plicht te kennen j dezoetheyd van den

hemel tefmaecken^ van dieyffelickefmerten der hellen te

verfchricken. Hier door krijght-men gemeenfchap met
God,eneenzorghfame vreeze, om van dat -veneerende 'vier

niet verflonden tewerden/t Is zeker , dat het licht derZeeu-

wen 3 de Arts-vadervan onze Poëten getuyght

:

Gelfjck-men 't \achte loos TJet ipoorden uieretlieten ,

Soo moet de ^vuyle lufl uyt on^engeeft yerfchieten ,

Soo haefl men dench op God. Een heyligh olper-kgh

Verfterch eenp^ack gemoet , en drijft de '^ndeniocgL
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EMBLEMATA.
XXXIX.

Een goed gelaetj een zoetverraed

VEnrou^ niet al te licht het z^oet gelach der haren.

Die haer z,oo Zjacht en heufch geleert z,ijn fofen-

haren

:

Want die z^ich rujl in z^ee , deur harepit 'verlejt ,

Die haefl , in harenfchoot , te laet om hulpefchreyt.

V Is niet algoud , ^vat hlinckt. Verlaet u met opgunjle ,

JSloch z^oetheyd^angelaet : V is recht de hoffche kunjie ,

Deur'vriendelickgeZjicht^ en deur beleefdont-hael y

T^e dooden met een kus , en z^ujcker-z^oet regaeL

Nn l/J^



Uyt4egginge.

Een leeger dingh des werelds , noch dat meer naer

een bloot en kruypende herte fmaeckt , als zijn

beloften niet geftandte doen. Waerom en zalick

nietopentlick durven weygeren , datick bedeck-

telick durve , niet in 't werck te ftellen ? Is het niet daerom

,

dat mijn voor-hoofd niet fterck genoughenis, omhetaen-

zicht van mijn gemoedaen te trecken? Zoo toon ick dan,

dat ick veel minder ben, als die my durft klaerlick voor-

leggen, dat ick noch met woorden , noch met gebeer en dur-

ve af-flaen. Maer ghy ont-ziet den on-danck , en wilt de ga-

pende met een ydel hope zuygen , op dat zy van u geen

weer-zien en krijgen: en wilt alzoo met een dochter twee

fchoon-zonen maecken. Welterechte^'eght Alcibiades,

in die heerlicke maeltijd , van P la t o zoo konftelick toe~be-

reyd ^dat hy metfchaemte oyer-loopen'^ieny^o dkk^ihals /;j Socra-

T ES tegemoete quam, om dat hy hem zjjn belofte niet gehouden en hadde:

^enfchende daerom, dat Sockates uyt dit k^en mochte fcheyden.

Doch oordeelt hier van , met goed onder-fcheyd. Eusta-

THius 5 de uyt-legger van Homerus , getuyght ons , datter

drie oorzaecken zijn,om welcker wille de menfchen gemee-

nelick ont-breken , om haer belofte naer te kommen. De ee-

neis, om datzy , van hetbeginfel af, een op-gezet voor-ne-

men gchadt hebben , om met een fchoon gelaet te bedrie-

gen j en niet belooft en hebben , alsmetzulckeenmeenin-

ge. De tweede is ,om dies-wille dat zy,uyt eenige tuflchen-

reden, zich berouwen over haerbelofte: het welcke die ge-

ne veel-tijds ont-moet , die lichtvaerdelick elck end' een be-

ioven , zonder van te voorente over-lcggcn, aenwien zy,

van bloeds of gewifTes wegen , meeft verbonden zijn. De
derde

,
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derde , ende laetfte oorzaecke is, om dat hy in on-moge-
lickheyd gcbrochtis, van zijn verbinteniffe te konnen vol-

doen. Het eerfte , zeght hy , is een vrucht van een booze wil-

lej hetander, van eenfwack oordeel j het derde, vaneen
kranck vermogen. Het tweede maghzom-tijds, het derde
moet altijdsverfchoont werden. Maerzoo veel het eerfte

belanght, daer van zeght Cicero: Totius mjuftitU mllaeftca-

pitalior, quameorumyqui dm maximefallunty idagunt^ ut bom l?i-

deanturDdit is : Het hoofd-ftuck ^analleon-rechtveerdigheyd is^ aïsyc^

wand met op-^et bedriegende , nochtans het zfiolpeette maechn , dathy

noch eengoed manfchijnt te "^e^en. 't Is nochtans onder onze men-
fchen zeer gemeen , hoe-wel oockniet te verfchoonelicker.

Hoor , wat de Heydenfche Poet zeght

:

*Iuta , frequenfque 'via efl ,per amidfalkre nomen

:

Tuta jfrequenfque HeetfitVia , crimen habet.

Dit is zijnmeeninge

:

*tIseengemeeneyoeghyen,a!sheei^eyl,gepre:^en^

Bedriegen , deur de naem^an eenz^eergoede y/iend.

Maer ofdie "^egh gemeen , en ipeyllgb oock kan "^e^en

;

't Is een mis^dadigh fluck , dat menjchen niet en dient.

Verre moet dan uyt onze herten verbannen werden ,die

bedriegelicke regel , die beyde de zijden, in onze gemeenen

omme-gangh ^fchijnt vervult tehebben:

Promittas yfacito : quid enim promittere Udit ?

Promijfis diyes quilibet ejfepoteji^

DitzinghtdezelveMeefter:

Maeckt datghy maer belooft.

Wat kan beloftefchaden ?

'Blek een hier deurgelooft ,

Dathy is rljckgeladen.

Maer
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Maerick werde hier in-dachtigh van een droom, die dit

Zinne-beeld tot een fackel zal konnen dienen.

In V knecken 'van den dagh , ivanneer de ecrfle droomen ,

Ont'ldfl yan deer(Ie mift , en dalder-groffte doornen ,

Gedaelt deur dhoren-poon , niec met een leugen-beeld ,

{Dat on\ezjelberaeght^en on^e reden [ieeh)

Maer met een ^aergezjcbt inon^e herJfensriJT^en ,

En in half-hackerjlaep ^eellponder dingen l^ij^en
;

Ferfcheen "voor my een ^rowvp , van geen gemeene (loet

,

Maer hooger "vangeboort , en yangeen menfchen \aed.

Baer hayr "^(is tponderfchoon , en in haer Engelfch t^e^en

Was ick en t^eet ^^at zpets , en oock l>patgroots te le^en

:

Haer oogh-licht hadd de z^ee 'zs^r licht tot yrc gebracht

,

En een droefhemels-kchtgeheldert door ^ijn kracht.

Baerlpoor-hoofd lom met eer en majefteyt beJchreDen ,

Haermond , halflachs gefldt yfcheen rooien uyt tegeven :

En als 'z.y maerde deur y>an hare (lem ont-jloot

,

Een heunigh'fatigh ^oet uyt hare lippen iplood.

Haer leden allefins "verrijckt metVenm-gayen ,

Die maeckten men- ^e '^agh , ipanftondenaen totjIaVen

:

't Zy dat z^y gingh offlond , 't zy dat ^ffï?eegh ofjprack

,

Het alder-fteeghfte hoofd , bet hardfle hert zy brack.

Zy hadd de handen ^ol
,
^oo ipeelzy konden Vaten ,

Met ballen VoH'an "^inds , metfieffen vol ^an (iaten ,

Met i^acken Volvan roock , met dooz^n Volvan gunfl

,

Met burgen ^olgeflreel , en "beoorden volvan kunji»

Men ^agh rontom dees Nymph' eengroote bende krielen
,

Enmet een groot gedruyjch demoedigh neder-knielen ,

Scholieren , pen-gefnor , Matroo^en , hoffche Hen ,

En hacke-packxken ^oon yiiert oock daer hygezjen.

Ick



lek mcnki oock met een oogh , aen hare^^'de -^rïjven ,

Een on-getijdigh ^vokk^an onhejchaemde ipjj-vm :

D*eenjprack i^oor haren man , en d'andery^oor haerkint ,

Ekk een , naer dat hy "^ai tot dees ofgeet^ge'^nt.

Tfeen lagh Icat naerderbjy en d'ander meer yerjchoven ,

Naer dat hy beter kojl met de^e iprow^e holpen

:

Nochtans '^iert elek end* een 'veelhope toe-ge'voeght ,

En yder niet ipernoeght ,gingh van haergantfch "Vcrnoeght ,

Daerbingh aen hare ^ijd'ygeltjck eenjagers taffe ,

Zeergroot , breed , diep yenhoiy dat degewijde kajfe

Van haren tn^inckel w^j , met rijckgefleem' deur-mocht ,

Vyt 't morgen-roodigh land "van d'Indiaengebrocht.

Hier lagen in-gehoopt ^veel CommiJJariJfchappett ,

RaedJJchappen -van 'tgerecht , 'veel Reken-meefterfchappen

:

In 't roeren "^crt gezjten V ampt "van een Prefidenty

En '^oederom eenjiaetmy '^eynighnoch bekent,

Die onderflond teflaen naer 't ampt eens Penjionaris ,

Ofdie om-hd^ien -gouden lafl eens Secretaris
,

Die T^agh hier ^yn gerief: Burghmeeflers , iVet , en Raed ,

Vroedfchappen , Threforiers , ekk een "vont hier ^(tjnflaet.

Maerdielpan leeger bloed , ofkkyne Van vermogen ,

Met een neer-Valligh oogh , tot minderflaten bogen ^

Enfloegen oocknietmis ; maer Tragen haergerief

y

Al^as het haer noch niet be^^egelt met een brief.

Die Roeper ii^ildeT^ijn , ofliever had behagen

Het -^apen op de borfl -van land offladt te dragen

;

Die dieven kyden ipou , oflie'ver deere droegb

Dat hy-T^e met eenj^eert , ofheete roedenjloegh
^

Die 't Vokk "voor^le^en ivou , die hrckcn "^ou be'^wcn ,

Die met eenfveep offiockde honden 'S^ouvcrvaren ,

O o C^Ge-
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{^t Gekalfd' en raeckickniet ) elck toefde de^ie 'vrou'^y

EkkhiJJenhaer dejlip , elck trock hacrhy de mow^r,

Elck eenIpm nijdigh-heet om in dees taJT te yijjen

;

Elck zocht ^ijn brand en koorts in dez^e beeck teflijfen
j

E/ck \agh op haergefioely en noyt haeryemand ^agh ,

Oflpiert iperlpoert deur \ucht "van eer en groot ge^agh,
'

Zoo yemand j als 'tgebeurt , ^anjpijt begon te groonen ,

JDe '^rou^ flracks in de ipeer , diegingh hetfluck 'verfchoonen ,

Zy bief hacr tafmaer op , en toond' hem alde keur

:

Maer als ick 't ^ond daer naer 't ii^as recht een iPogeUeur.

Zy '^a^i , oft andersfcheen , aen d'alderkheckjïe lieden

Eenflief-moer , die alleen met hope "Pan haerfchieden

:

Aen ander met een hooft y>an y\er , loot , of bert ,

l<laer haren lichten aerd , droegh ^^ een moeders hen.

D*een wrtterjlont ^ernought , diefich oockflracks deed achten ;

De ander mo(l , eylaes ! opydele hope Minachten ,

D'een thienjaer , d'andern:j^fy d'een minder , d'ander meer ,•

En ^ommigh' , hoe bequaem , en kregen noyt een keer.

De een mert uyt-geflelt , met wacht het fal haeftkommen

:

Een ander loiert gepaeyt met de:{e blaw^e blommen ,

En twijffelt aen my niet , ick zal daer acht op flaen

:

Maer 't z^n al linckernyen\y ^eer qualick om te racr.

Ick i^agh mids- dien het Ipolck een dicken aejfem bladen ,

En met een noeflgedrangh , ontrent dees 'Nymphe ra^^en

:

Deen Weefden ander af, en^aerde mocyt nochpijn ,

Om by haer , hoe hetgingh , de naefï en dcerft te i;yn,

Voorhaergingh , ipolyanpracht , metfeeflelicke treden ,

Mc'y>roif^e de Fortuyn , die doof , blind, i^onder reden.

En lichter als eenpluym , en brooTsr als een glas ,

Int midden "Pan bet y>okk , als by gevalle "jv^j.

Baer
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Haer '^ilk '^cu een ipct om die om hoogh tetrecken ,

Om gene wertedoen , het[tofen d'aerd tekeken

:

Maer ^ottinn, als ^y '^cu , en 'volioan booT^en aerd ,

Deughd iPOi by haer veracht , on-deughd ingrooter li^aerd\

Op ditgerucht des ipokks , en aldit looeligh drtjipen ,

En kond' ick oockniet "^eimeer in mijn rufte blifven :

ïck iPÜegb op met een^rongh , en ^lende , l>oor mijn bed ,

Zoofchoon een 'vrou'^-perfoon , j^oo ^ierlick op-ge^et j

Ick neem deftoutheyd aen , deurkemigheydont-fleken ,

Ie "vragen naerhaer naem , en op dees -^pijs tejprcken

:

Goddinne , kom -^at by , iperhaelmyonlperblomt

;

Van -^paer is 't, datghy T^^t , K>an ipaer is 't , dat ghy komt ?

Waer z^tghy , i!:^egh my , tbuys ? hetfchijnt^elaen wsv loez^en ,

Aenu^gebaeren draght , datgby niet z,ijtgerezen

Vyt éenigh leegh gejlucht , dat noch inV duyfter licht.

V^ "fangen , w^e mond , w^ 'voor-hoofd , w^ ge7;icht ,

En al '^at aen u leeft , ^ijn merckelickegooren ,

Datghy niet 'van een yrow^ , offterfiick menfchgeboren ,

Maer^an den hemel zjtjt : al'^at mijn oogh oyt 'Kagh ,

V Is niet als duyjiernis , by de^en hel/en dagh,

Mijn yraegh "^pcu naw^ ten eynd , en noch halfafgejheden ,

Haer anf^oord ypos bereyd , met dier-gelycke reden
3

Ick ben Belofte ^'\>riend , ipiens hoogh en breedgebied ,

Isloch aerd , noch z^e , noch lucht , noch eenigh dingh ont'-yliJ,

De bende , dieghy zjetmyntredenloarme maecken ,

Die t>olghtmy op mijn "^poord , als eengeloiffe baecken :

Ick benge-eert yge-vreefl , en 't alder-flerckfle hert ,

Wanneer het my maer hoort , terflond alfpacker ^:rt.

Mijn "ï^ooningh isgeyefl , daer ick my gae ipermaecken

In hti)\en hoogh^gebowspt , inprlncdicke daeckcn ,

Oo 2 Dacr
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Vdèr^Ien , hmers tj^n , yer^ien met \ijd'en goud ,

Met gladde marmer-[leen , metglttigh eblen-hout,

Al'^at in hoogheid is , de Princen en de Hecrcn

Vangroot en kleynder reecK^ ^y moeten alle keeren

Op dherr ijan mijn begeert : ick roer om , en ickflÏÏ

Volck 5 lenden , huy\en , fleen , alnaer mijn enckeltvil,

Ickmaeckc ruft en 'vré, doelpeeW en rijckdom bloeyen
-,

Ick maeckef^ift en hijgh , doe nood en armoed'groeyen

:

V Buyght alles onder my : een ^oord Van myge^eght

ïsflerchr als 'tgebied eens Koninghs aen :^ijn knecht.

Het moedigh b'ijgh-gejiacht , baergoedcn bloedlperftorten
y

Het ^ec-lPolckin/gelijcks haer kvengaen Ipcrkorten ,

Bn al tot mijnen dien
ft : eenyeder die -^at -^eet ,

Die lijdt , om mijnen V ti?// , yeelonrufï , ^orgh en leed,

Die hoogh gebraw^de Hen , die in de boucken Vroeten ,

En konnen , i^ow^^?- my , haer dorft , nochhongerboeten

:

Poëten ^oucken my ; "^atpenuy pinceelen yoert
,

V Is al met heeten luft tot mijnen dienft "verboert»

Het Kerckelicke "volck^niet gantfchlijckte ^verjchoonen
)

Die zouckenfomtijds oock dat ick 'et ^ou beloonen :

Zieck-meefter , Adlpocaet , "Notaris , Procureur ,

Zy komen al te T^aemgelplogen naer mijn leur.

Defiere Courti^aen , diehovelickegaften ,

Gedre'ven deur mijn^eyly naer mygefladigh -vaflen

:

De Raedf'heer, hoege/eert , hoeftemmigh dat hy Ky^

En "^ie daer meer mocht ^jn , ^y roepen alnaer my.

Mijn yjd' en isnoyt T'iy Ipan allerhande knechten
,

Die ongetijdighftout , ah kliffen aen my hechten

:

ïckjage niemand ivegh , maer houd elck een hy my ,

.

Doch met een onderjchcyd "van hoogb en leeger ry\

Dê
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De eene , neem kk hfl , tot hoogeflaet te Bffen ,

Wat dat een deelge/nor daer tegen ftaen en hffen i

De ander\ noch '^oogroot ipan "Si^ijfheyd en ^erfland ,

Die hond' kkeeu^dick in een on-'^eket Jiand ,*

En als ^y grijs en graw^igeloordcn ^jn yan beyen ,

lek "^end^dan noch f huys hy haren heyrd tejchreycn ,

Te •^^achten , met iDerdrict , te loenjchen naer den tijd ,

Dat ^y Vanjpot , enjpijt , eens mochten zijn bevrijdt,

Icklpley, als kk h^Veel', en niemand kan het -voelen

:

lek f^eet hctlpaer^ en 'dpaljchy ^oo ondereen te broeien ,

Dat yoedend'ekk end een , met ydelhoop' en 'fpaen ,

Benyder , ^ondergrond , heeldeher dunckt te ftaen*

Zoof^rack dit lifligh '^Ijfy en noch meer ander dingen ,

Die kk niet derden ^ou hier nu te Ipoor-jchijn bringen,

't Is oock hier medgenough , ^oor die maerflechts onthoud ,

Dat hy isgant/cb 'verd'^aelt , die op Belofte bowvpt.

Qo 2 E M-
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XI*

Het acnzicht wijft ,wat de ziele prtjft.

D Aer't herte "volvanü, dat z,al het aenzjicht mj-

Kjen.

De tongh en dons doen , met "volle maten :,pnjz^en ,

IVat dat degeeft bemint : 'wanneer hj oock wat haet

,

Het z^elf, als ^ajlgedruckt , in onz^e ledenftaet.

Zoo hoeftghy j dan, o vriend y 'vanmy hier niet te keren

^

Wat dat dezj jongemaeghd , met eer ^ lijelz^ou hegeeren.

Zy knoopt hier gras te z^aem:, op datjy mocht "ver^

flaen , (gedaen.

Of*t kroontjen "van haer trou^ niet haejl z,al z,tjn

Uyt^
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XJyt-legginge.

E nature
5
jonckheyd, engezondheyd , drie krach-

tige fchool-meeftersj blazen geduerigh en ontfte-

ken, inhethuys, daer zy woonen , een heet vier

van natuerlicke luften», diedenv^eerdgeftadelick

roepen en drijven tot het gene niet veroorloft en is , als tuf-

fchen twee echt-genooten. Wanneer v^y ons maer eerft en
beginnen te ont-neften , uyt de natuerlicke eenvoudigheyd

der jaren , die ons in fiate ftellen, om teftament te konnen
maecken j wy vinden ons zoo haeft genegen y om erf-ge-

namen voort te teelen. Toutk mouvement du mondeJe rejoulpiy^

rend en cefl accouplage : cc(l me matiere infuje par tout : cefl im centre ,

OU toutes chofes regardent. Alle de he'^eginge deslperelds ^ zeghtde

Heer van Montaigne , ont-doet en geeftfich o^er in die tjamen-pa-

ringe : 't is eenfloffe^ die o^er alin-geflort is : H is een middel-punt , daer

mcr alle dingen ^lenende toeroepen, "'t Is tevergeefs geftremt en

geftuyt, wanneer de vloed over de dijeken fwelt/t Is oock
moeyelick , die begeerten den necke te breken , met den
hamer van natuerlicke redenen/t Is een duyvel , die niet uyt-

gedreven en wert , als met vaften en bidden. DatMa r t ia-

lis zeghtvan Nigrina , heeft bynaer de geheele wereld

in-gewonden en gew onnen

:

Tepatrios mifcereju'patcum conjugecenfm ,

GaudentemfociOypartidpemqnei^iro,

Neem dit zoo wat ruymer, en niet buyten de zin en waer-

heyd

:

Hetftaet ugantfch -^elaen ^w^ 'vaderlichfchatten ,

En '^dtghy hebt ge- erft , te menden met een man

:

V GeT^elfchap u hehaeght
(
en '^at iik hn belf>men

)

Het mannetickgebfujck niet tegen <jjn en hn.
Daer
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Daer wert ergens van een gezeght, dat debruydloftcn

deouderdom van een natuere zijn. Want wy begeeren-zc,

voeght hy daerby, alle te beprouven: en wanneer wy daer

toe geraeckt zijn , bedroeven w y ons. Het welcke zeket, mee

die ruymte geftelt zijnde, door ervarentheyd van; velen,

lichtelick kan wederleght werden. Gelijckerwijsoockdit:

dat de vrouwe den man niet toe en brenght , als twee gc-

nuegelicke dagen , den trouwdagh , en den fterf-dagh. lae

noch dit en kanvoor geen gereed geld aen-genomen wer-

den/t welckeenMETELLus Numidicus openbaerlick tot

het volck zcyde , met deze woorden *.

Si fine uxore , 6}umtes , pojfemus ejje , ownes eamokflia careremm :

fed quoniam ita natura tradidit , ut nee cum illisfatis commode , neefine

ilHs üllo modo mipoffit ; Jalutiperpetu^ potius ,
quamhrcvi ^voluptati

conjulendum. Dit behelzen deze woorden : Konden '^y, Romeyn*

Jche burgers , :<;pnder ^vrouy^e Doeden , ipy T^uden alle die moepe -melder-

rven: maer delï^ijle de natuere dit leert y daf^y nietgemackelickgenough

met de ^^ehe , nochgeenjins ponder haer en konnen le-ven j moeten ^y ons

roeeleer beraden met eengeduerigh ipel-iparen ^ ah met een korte "^el-lufl^

Wie kan oock dit aen-nemen ?

Vbomme unefois marie j

6)ui lic

Se revoitpar mariage

;

Par deuxfoisje i>ient vanger

Jiidanger,

SaulPédupremier naufrage.

Dat is 5 op de zelvemate en voeten:

Ben man ^jnde eens getrow^t ,

Die er-houM ,

Un in banden "^èer Si^ih kommen

:



T^ee-maehflek hy fich "voor^aer

Eens ^anfchip-breuck \fjnê! ont-J^vommetu

Maer veel meer ftaet ons toe te ftaen, en met onzebeydc

armen te om-grijpen, dat de Vandoomfche Poet voor-

zinght

:

Vnphsgrand hien neje trowve en laW ,

De foyfafchetife tf hoüillante den'vie ,

jyambitïon& d'honneur importun ,*

Gjuf de trouiper entre mille que/quun ,

Juque! onpuiffc , a'^ecques confiance ,

Direfandsfard tout cela que tonpen/e.

Amour nomfaiB telplaïfir efproWVer:
'

Vamiticfaitl k bon amy trouVer.

Commepourroit mhommejodabk

A^oirparty , qiiiluyfuflagreabk ,

VotiY wre enfembk en toute loyauté,

Sans 5*allier a la douce beauté

D*une trejfage iff ipertueufedame ?

Pour nejlrep/m , que dun corps en une ame
^

Vn feuiefprit , quife puiffe enflammer

Tamjeulementdufeulhonneurdaymer:

Ne cerchantpoint de/on ardeur extreme

Autre loyerfi non que famour me/me ,

G^u^en bien aymant , defe ipoir bien aymé?

Zijt ghy niet te zeer verleckert , lees oock de over-ftellinge

:

In ^t k-ven , y>an \ich '^elf^ met moeyt enpijn beflagen ,

Voieer- ^ucbt en on-rujl j tö/ nijd en quade lagen s

Pp En
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En ifferniet zoogoed ^ als datmeneengocd rrind ,

Al'^aer het oock maereen , en onder du)\erjd ^ind:

'Aen Vien 'Jry , '^el-gerufl , en rond uyt konnen peggen ,

Jl-Sï^at ^y in ons hert- , in't duyftero'verleggen.

Ve liefde doet alleen onsproeven de\e ipreughd

:

De wendfchap hert en zin , met eengoed -vriend , 'verheughti

Maer hoe kan nu een menjch ,
ge\elligh loannatueren

,

Verkiezen eenigh deel^ en ^oo daer by iperdueren ,

Om , met een trouwe hand , te lelpenfïeeds te z^aem
,

Dat on-uerdrietigh^y ^ en yvonder aengenaem

;

En dat hy niet eenfraefen ^oete fihoonheyd trow^e ,

Van een ^eet loijz^e maeghd en deughdelickc -vrow^e

:

Om dan niet mcertezjjn als , f^ee toteengebrocht ,

T^ee lij-ven en een 7(iel^ door eenengeeflloerknocht»

Een geeft die alleen kan ontfteken ^ijn , '^an binnen ,

Van deer en zfiete iPreughd -van grondelick te minnen

:

Die andersgeenen loon "van T^nen brand begeert ,

Als liefde , die ^ijn lief(£ met liefde loeeripereert.

Daerom heeft oock Pythagoras wel een fcherpe ros-

kam verdiend , welcke zijnde, op eenen tijd , zeer beleefde-

ück en ernftigh van een vriend genood, om zijn onder-

trouwe en bruydloft, met zijn tegenwoordigheyd , te ver-

eeren ; gafvoor antwoorde, dat hem niet zoo zeer ter herten

en konde gaen , als te wezen by een zo drouve en beweene-

licke dood. Willende te kennen geven , dat een vrouwe te

trouwen , niet anders en was , als zicli in een grafte leggen.

A erde en water moefi: hywerden , die dorfte zeggen , dat,die

dien knoop en houwelicken band gevonden hadde ^haddc

cenfchoone gelegentheyd en middel gevonden, om zich

van de menfchen te wreken : als zijnde een ftrop , ofgaren

om
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ombeeften te betrappen, en die daernacr, meteenkleyn
Vlerken, te braden, en verteeren. *tls waer,dat dieheylige

verbinteniffe niet t*eenemael vry en is van alle on-gemack.

Maer v^aer vint ghy wijn zonder moer; bier zonder gift;

hout zonder fchors ; koren zonder kaf; roozen zonder doorn?

Zeker, hy ware weerdigh in hetaenzichtgefpogen 5ende
tanden gebroken te werden (als iEscHY LUS fpreeckt) die

daerom dat alles , met verachtinge , ofverwerpinge wilde

verdoemen. Daer en is , in dit arme leven
,
geen geniet van

vermaeck ofwelluft, dieeenparigh en effen zy: maer het is

al knobbeligh en onder-menght met vele drijvingen , die de

nature tegen en koortzigh zijn.

Zoo enwert de lonck-vrouw van ons Zinne-beeld niet

ten toone geftelt, omvoordekijckers engaep-ftockeneen

2ots-koIve of polleken te dragen; maeralleenelickomafte

beelden de aengeboren genegentheyt die ons in 't gemeen
van denhemel in-geftort is , om ons zelven tijdelick te eeu-

wigen, door de rancken^ die in verre eeuwen , van onfe

ftockfchieten.

Pp 2 E M-
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EMBLEMATA.
XLI.

Wilt ghy vaften rijckdom hebben ?

Wilt hemby den armen leggen.

ZO lonchvroUygae z^o 'voorttlaet op het ^ater drij^m

U hrood^der 'vij[chen aes, nietjchaerjdtckgez:afyt.

Het koftjen isgeringh , en V ^al oock ^vel beklijven ,

Alsghy van dejen oug[i de vette vruchten maeyt,

2Aaer noch is V nietgenoegh : ghy moet hier by qedencken ,

.
Datghy der armennoodte geener tijdt vergeet y

V En Zjal uw Zjiel niet fchaen, noch oock w^ rijckdom

krenckeny

Want V "^ert met Gods beloft van schemels mnjl bejleet,

Uyt-



\Jyt4egginge.

E ftofFe van dit Zinne-beeld is geleen t , uyt het elf-

de capittel vanden Prediker: dien ick( God wil-

lende) onlanghs zalin^t licht brengen, nieuwe-

licks vanmy, uyt den Hebreeufchen oorfprongh

over-geftelt 5 eninalleduyftereplaetfen , naer mijn geringe

mogelickheyd , uyt-geleghc en verklacrt. Daer aen gedraegh

ick my \ op dat niemand, dooreen goddeloos voor-oordeel,

dit veers aen een gehaeckten neuze en hange.

Wilt dan hier uyt geleert zijn, het gene lefus tot zijne

difcipelen zeyde: "vrienden te maecken Van den onrechtecerdigen

rijckdom , op dat , "Aanneem ontbreken ^al^ ^y u mogen ontfangen inde

eew^ige looon-fieden. De fchatten werden eerft de onze ge-

xnaeckt, wanneer wy die wel aen een ander befteden: zy

werden eerft voor ons verzekert , wanneer wy-ze in den

fchoot der armen
,
gelijck van ons wegh-werpen.De Heyde-

nen , oock die zelve , die nergens naer van de fijnfte blocme

geweeft en zijn , hebben dit betuyght. Hoormaer Mab.-

TiALis gedichten

:

Callldus effrada nimmosfur auferet arca ,

Froftcrnetpatnos impiaflamma lares,

VebitorufmampaYiterfonemqitenegnbit.

Non reddetjierilisfemmjacïajeges,

Dijpenfatoremfallaxjpoliabitamica,

Alercibm extruóïas obrttet unde rates.

Extra Fortunam efl yquicquiddonatur amicis,

€}ufi5 dederisjohujemper babebïs opes.

Verftae het , die geen latijn en verftact. Dit zeght de Poet

:

P p 3 EcYP
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Eendief^alki[l en koiloerhreken j 'tgek ont-Ieggett.

Eengoddclooze iplam u"^ dack om 'verrejlaet,

Ben/chuldenaer ^al 't crois , en 't hoofi-geld oock ont-z^ggcn^

Een mager ougft engeeft niet ypeder al haer \aed.

Een Coi4rti\aen ont-rooft den man , door indien 7iy k-vet

^

De T^ee ^verf^elght een/chip dat -^el-geladen is,

't Is buyten de Fortuyn , tvatghy aen^rienden get>et.

Alleen het geenghy geeft , blijft eew^igh engems.

Maerwat is hier anders van ? Merck , dien de oogen in het

voorhoofd ftaen. Veelzeggers vintghy overalj weynigh

doenders. Veerdigh van kaeckeni traegh in dezaccken.

Doch evenwel

,

Men ^iet Dpel hier en daer , 'dat menfchen ^ich hegeuen

Tot deughd j maert is een deughd met ^^ereldfch eer bekroont.

Tot deughd , maer 't is een deiighd , om ipeelderigh te le^en

:

Tot deughd , maer 't is een deughd , die hier ivilt ^ijn beloont.

Tot deughd) metmoeyt en ^orgh , metarbeydoloer'togen

,

Maer diefleeds op haer ^elfy niet op een ander ^iet.

Een deughd ont-breeckt ons meefl , dat -sveldient oVer-tt^ogen ,

Eendeughd^eenloare deughd y dieGod ons meefl gebiet.

Want zieker '
t is vergeefs God boeven al te eeren i

Zyn 'z^lfy gelijck-men meynt , te houden onbe^ïeckt

:

Ghy^p een onreynvat , dat God 'van \ich'^alMeeren

,

Soo ghy u hert en hand Van to^^cn naeflen treckt.

't Is een yergeeffche troofl , 't z^^n niet alsydel ballen ,

Te T^ggen , dit en dat , en dat en dat is mijn

:

Want als ghy *t al be\it , noch hebt ghy niet met allen ,

Alsghy 't niet "^egh en legbt , by diegebrecKlick zijn.

Wat dulheyd jaeght ons breyn I Godt heeft ons armcjla-ven ,

Met bitterJiK^eet en bloed
,
genadelickgekocht :

En
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^n 'l^y en trillen God , ons heyl , ons rufl , ons haVen ,

Met hopen met •9pat broods 'ï>an God ons toege'voegt*

Hoe vele zijnder die de handen tot de ellebogen toe in

haer goed fteken , die nauwelicks het uyt-eynde van haer

vingeren nat en zouden maecken , om haer even-menfche te

laven? Hoe vele , die van haer goddelooze over-dadigheyd

ettelicke huyf-gezinnen zouden op-voeden ? en die noch-

tans niet zoo zeeren meenen te verliezen , als dat zy ( en dat

nochuyt fchaemte,ofwelomeere)aen den annerf'geven.

Rijcke dieven , bajlaerd-'^aed ,

Van der hel/enfiparten raed ,

Hoe iperf^iltghj dm ulogeld ,

Dat ghy quifiigh henen telt y

Nu orftpompigh kckerny ,

Dan ompoppigh pronckerny

:

Alom yoor een oogen-^agh ,

Aen u lufl te geven dagh ,

En te thoonen voor het licht ,

Dat ghy hier w^ hemelflïcht \

Daer ghy lefu naeckte le'en ,

Van de locrdd onder-trien ,

Doch hy Code hooghge-eert ,

Als een Vaeghfel ^an u '9Peeft.

Daerghy flicket kift en kas ,

Met een hoogen keeren^tas

:

Daer ghyJchieters en de mot >

Vuyie kinders ^an den rot ,

Met w^ oVer^daed bedecht ,

En Gods even-beeld on-treckt.

Maer
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Maer dit is veel eerdethoon , dien zy zingen, en het witj

dat zyhaer voor-ftellen

;

Dit is ecnlpaft bcjluyt , ickVilmy '2iehenfchrfj)?ef7 ,

Tot mijn genough^aemheyd , mijneygcncrfgenaem.

lek ^il hier in dit 'vleejch ^voor my alleene blipen ,

Zoo yalt my V leT>en ^oet , en Ivonder aengenacm.

De Pelicaen is ^ot , die -^jne borfl gaet bonden ,

Foor een deelkieckentjens , 'van hem korts uyt-gebroet;

En ^ot is y die -veel^orght Voor een deehremde monden ,

En hout mst on-genucht , een on-gerujl gemoed.

De zulcke mogen wel, zonder verlof, gortige verekens ge-

noemt werden : als die Icmtigh en verminckt van allerlerley

hemelfch gevoelen , een ziele in plaetfe van zout gegeven is.

Ten ware die beter genoemtwierden, metjde Spaignaer-

den , Defalmados , ziel-Iooze fielen.

Jh menfche , niet alzpo l men moet die rijcke ga-ven ,

Die God ^oo mildigh leent aen ons '^ijn armejla^en ,

Niet ^00 onnut verdoen , tot 's hemels kedt enfpot ,

Hier met een roffiaen , daer met een Vtiyle vod

:

Die , als eenraef-gejpuys , if^ erfdeelgantjchvereten ,

En Van geen ander iveerd , ^oo langh het duert , en '^etcn.

MaerGod heeft die geleent , om onderjland te doen ,

Zoo veel het lijden magh , en , naerden nood , te -voen

Gebreckelicke Hen ,
gevangenen , vremdeUngen ,

Gedreven uyt haer land , en arme ^eez^elinger.

Nietom in (pijs en dranck , infceflen rijck bereyt
,

Die ^00 gantfch deur te fli len in overdadigkcyd.

Wat is 't datghy in mjn enfpijs ugaet begraven ?

V'SP buyck is gantfch en gaerondanckbaer van w^ga-ven.
T ' Want



iVant hoe Ve^l en hoe "^eeloock ïn ^jn afgrond daeU ,

Nöj^ is hygantfch lpe}\aet , V i$ alttjds , haelt , en haclt.

Geleek een kok ^viers , die boe ghy meer ^It voeden ,

Ie meer ^y 'r>oedjelypilt , te meer 7:y oock K^al^^oeden,

't h beterdan in tijds ygebreckelickelie'n ,

Van uiii> kofl , yan w^geld , ofanders te "verdien l

Naerdatghymin ofmeer in 'voor-^oed ^ijtgebeten.

En alsghy dan daer in u ^ehen hebtgequeten ,

Ghy %itlt op dezer aerd , en naer-maels in Gods throon ,

Msghy eensjcheyt van hier , ontfangen grooten loon.

qq E M-
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Wat ishet volck s als wind en wolck ?

Dit is de derd des 'volcks: ^eer-haenighy los 'van

zwinnen ,

Veel-hoofdigh , on-geruft "van huyten en 'van Vtnnen

:

JEen mJpeltHjrigh rat , rolvan ^verkeerde ZjUcht
,

Gedreven door den ovind van allerleygerucht,

Nu quijligh van haer gunft , als 'tgaet naer haer behagen:

Als'tanderSi volvanhaet ^ vanbïtterheyt ^ en klagen:

De Prins is als die hoorn ^
die ^ als het regen

ft
ort y

Ons deckt y is V ovederfchoon y van onsgekluppelt n'ort.
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Ujt4eggmge.

En vint in alle andere dingen een on-gefiadigheyd

en veranderinge , maer die evenwel eenighfins tot

eenige gelijckmatigheyd kan gebracht werden.

Nieteniffer zoo on-zeker, noch zoo mif-luydigh

als het lichaem des volcks ,in zijn geheelheydby een gere-

kent. HoRATius vraeght of zich wel yemand zoude kon-

nenonthouden vanlacchen, zoo hyeen fchilder zage , die

een peerds hals aen een menfchelick hoofd voughde , en van

allerley gedierten eenige leden ont-leent hebbende , daer

aen verfcheyden pluymen fchilderde , van boven verthoo-

nende een fchoone vrouwe , van onder een vuyIe en groote

vifch. Maer met zoo goede reden mochte yemand wel vra-

gen 5 offer yets ter wereld zoo belacchelick is, als de menigh-

te van het gepeupel in eenen hoop by een geftout. Datzy
kortste vooren gewilt en toe-geftaen hebben , zal lichtelick

een wind van een ydel geruchte^ofde roeringe van een lucht

offtemme om verre ftooten.Dc trouwe van het volck, en de

gedachten van een kind 5 hebben gemenelick de zelve due-

ringe : de welcke niet alleenelick en veranderen, naer dat de

fchijnelickevoor deelen een ander ftreke nemen^maer oock

naer deverfcheydentheyd van tijdingen en andere omftan-

den , die elckeminute des daeghs kan toe-brengen. Zyheb-

ben gewillighlick een wersheyd en wan-luft van tegen-

woordige dingen -, ftaende altijds met de ooren open naer

wat nieuws , veel-tijds gereed om dejonghfte dingen plactfe

te geven , maer zonder lange vernachtingen. Dien volgende,

zeght Seneca , dathet Ipokk genegen is om bctjock Van hannjtaetaf'tc

fchudden: hcttegen'^oordige mijhacght haer;het toe-komende ^ermocyt

haer ^ hetgoed^eweek luer-, het quaei onder-druckt baer, Daerom T^i/n-

Q^q 2 der
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der oöckgebonden y ^00 quacfl om teK^rtiou^en , dat ^y^^^fshn licht der

^onneniet en hebben konnen Verdragen: gelijck de Atlanters ^ 'vokkeren

'Vdn Lyhien enMauritanicn , die des morgens de '^onne begroet eden met

:Jcheldïngen en lafteringerjMier mede ( verftac my wel) en wil ick

alle onze leden niet gelijckelick lardeer-priemen ^ noch

met een quifpelhetgantfche huys fwarten. 't Is zeker , dat-

ter onder ons zijn zoo welgefnuytte engefnoeydeverftan-

den , die veel beeter hooge ampten bekleeden , en voorzich-

tiger toe-zien zouden , dat het gemeene befte geen fchade

lijden en zoude , als de zommige die op het lands kuffen ge-

mackelick en zorgeloos neer-zitten, 't Is oock zeker , dat

God de Heere , door de zorghvuldige vierigheyd , de flae-

perige na-latigheyd der Regenten dickwils wacker maeckt.

Daerom oock , niet zonder befcheet, gezeght en werd,

Defknmedesvo/cks , deftcmmeGods. Maer wy en dragen even-

wel niet alle dezelve livrye. Vele van ons hebben fchele

enloffe verftanden , die meer door on-bezuyftheyd gedre-

ven, als door befcheyt geleyt werden. Onze ziele is veel-

tijds zoo licht , als ons lichaem aerdfch en fwaer is. Zoo veel

aen-zichten alffer in een gebroken fpiegel gezien werden

,

zoo veel befluytingen werdender alle oogh-flageninonze

herffens gevormt. Ons gevoel en wertgeint het eeneop het

ander: en eer het noch begint hout te maecken , de zage

moeter weder in , daer moet een ander greffie gezocht wer-

den. Wy zijn zoo verlaft en verleckert achter de verande-

ringen 5 dat wy nergens nacr zoo zeer en vcrnibbelen , als

dat ons een nieuwe fmaecktoe-brenght.Het volckjZeghtye-

mand, is een beefte , die niet lijden en kan een zoet en ge-

mackelick gebit , noch lange genieten een geregelde vry-

heyd^altijds wijckende van hetmiddel, naer d'cen feyligc

uyterfte, of naer het ander: en dan byzonderlick,wan-
neer



neer het fchijnt meefl: bevredight en getemt te zijn , zal het
ineen hand wijle zich zelven ont-fnappen, en het hoofd
keeren tegen die hem goed gedaen heeft. Zoo verkeert en
veranderlick is die oude wet-gever , die-men Volck noemt.
Eenwonderlickmonfl:er,daervan demeeftedeelenniet an-

ders als tonge en zijn , die altijds van alle dingen fpreeckt , en
niet en weet , dat alles ziet , en niet en onderfcheyd , dat met
alle dingen lacht, met alle dingen weent-, dat alles hoopt,
alles vreefli j alles maeckt , alles breeckt , kort , diens oordeel
en wijfheyd niet anders en zijn, als drye teerlingen van a-

vontuere.

Populaireignorantygfojje maffe du chaify

§lUfakJentimentd'unarbre,oud'imrocher:

Traine a ba^sfapenjée , ^ de peufe contente ,

D'autant queJon ej^rit kauteschofesn'attente.

Dit zeght de Poet

:

V Folck is een dick klomp yleejch , en 'vo! J^an on-lperfland

:

Heeft oock niet meergevoels , ah een rots y boom , ofplant,

Kiety dat hem oyt 'vernoeght :fleypt ^tjn gedacht ter actden ^

De'^l^f \jn geeft geen dinghy dat groot is , kan aen-^aeracn.

Heer Alleman, zeght een ander, is een beeft, daticken
weet niet , ofduyzend hoofden ofgeen en heeft.Een beeft

,

dat bot , dom , onverftandigh , en onredelick is , als alle bee-

ftenplcgen/tHeeftniemandlicf,dandiehettroetclt/tEn

kent zijnmeefteruyt de knecht niet : jae zal dickwils zijn

meefter vernielen, om de knechts wille. Loopt foo ras in 't

water, als op ftalizoorasin't vier, als in zijn ncft.Een deer-

lick dingh, als 't begint te razen. Loopt met 't hooft tegen

den mucr, tot datterdooris , of daer voor blijft liggen.

Qq 3 Heeft
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Heeft de oogcn zoo diep in de kop , dat het niet en ziet wat

ontrent hem is , maer alleen wat recht voor uy t is , langhft de

neuze: is zijn eygen zelfin 't licht , en meeftom zijn eygen

verderfuyt. Als het dan zijn moed uyt-geteert heeft , en zijn

eygen ftal aen brand gefteken , dan warmet zich by de ko-

len , valt in flaep , verkout en verhongert , en w ert zoo tam

,

dat-ment een touw om den hals werpt , en wegh ley t als een

lammeken. 't En is daerom zoo vremd noch zot niet te ach-

ten, dat DioGENEs, als het volck uyt de fchouw-plaetfe

quam jdaer zy verfcheyden fpelen gezien hadden , tegen het

volck met geweltquamaen-dringen jCn gevraeght zijnde,

waeromhy zulcks dede jvoorantvv^oorde gaf, dathy in zijn

gantfche leven pooghde van het doen en degev*^oontedes

volcksteverfchillen.ANTisTHENEsinfgelijcks,alshemye-

mand zeyde, dat hy by naer van elck end een geprezen wiert

,

maer, wat hebb* ickzeyd^hy, quaedsgedaen? oordeelen-

de , dat de befte dingen aen het minfte deel des volcksbe-

haeghde. Dit verftond oock zoo Pythagoras, wanneer

hy 2cyde ^ en'^andeh niet op de gemeyneftratcn. Het welckeen-

ftemmelickvan Epicuko beveftightwertjmet deze woor-

den 5 lek en hebbe noyt het volck willen behagen. Want
die dingen, die ickweet, en prijzetnietj en dat het volck

prijft , en weet ick,nochen wil ick niet.

*tls dan een zeerzorgelick ambacht, en dat groote voor-

fichtigheyt van doen heeft , het volck wel te regieren. Hy
moet een welgezift vernuft , en wei-gebouwde herflenen

hebben , die by haer geen val fche treden maken en zal. En

dan moet hy noch wel op een goeden ezel rijden. Want daer

en wert niet foo wijfclick en voordachtelick belevt , dat

t'allen tijde een gantfche mcnighte behagen zal. En dat he-

den prijfelick is, zal morgenlichtelick afgekeurt , en t'ecne-

mael
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mael verwezen werden. Het voick , zeght ergens een , is als

de dochters 5 die in *t begin vanhaerhoubaerbeyt, met de
bleeck-verwige zieckte gequelt werden; zy eten dan de
vremfte enongefondfte fpijfen , diemen zoude kennen ver-

zinnen ^maerzykeerenze daernaer weder uyt: alzoo doet
bet oock het volck , wanneer zy door een quaden horzel ge-

ftekenzijn: zy minnen en kiezen dan, dat haer verderft, en
dat zy daer naer gedwongen zijn, met benautheyd uyt te

keeren.ïnzuickegelegentheyd moeten dan deOverheyden
den wijn naer-volgen : die in *t begin, dooreen lieffelic-

ke en leckere fmaeck, de menfchen noodet enaen-lockt,

maer daer naer zich allengfkens mengende in haer bloed , en
het gantfche lichaem verwarmende , verdooft en verfluy-

mert al hare zinnen alfoozich meefter van haermaeckendc.
En wanneer zy al tot hare plicht en ftilte gebrocht zijh,vreefi:

dan in die kalmte een aen-ftaende buye. Jls die ydn Lycaonkn

^agen loat Paulusgedacn hadde ybie'uen Tyhareflemmenop , roepende ,

Ve Godenkjjn denmenfehengelijck gemorden , en tot ons neder-gckomer,

Ende ^y noemden Barnaham ïupiter , ende Pauhm Mercurhim. Maer
wat voeght de H. Geeft flus daer by > Ende daer quamen de leden

y>an Antiochien ende Iconien , ende oy>er-rcdcn de/charen , endefleemghden

Paulum) ende jleypten hem terfladtuyt^ mepcnde ^ dat hy dood ^^as,

lek konde noch een groot getal van dier-gelijcke exempe-
len voort-bringen 5 waerdoordeongeftadigewiipeltuerrg-

heyd van ons , die het volck maecken, wert aen-gewezen
j

maer dit zy genoegh voor cengemengelt ftaeltjen. De lof, •

die ons toe-komt, en voornemelick vele leden in onfe rc-

gieringe, dieeen gedeelte van het volck maeckcndc, niet

minder bequaem en zijn te regieren , als vele, van welcke zy

geregiert werden-, zal op een ander ftond engclcgcntheyd,

zijn plaetfc vinden.

E M-
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XLIII.

Een gram gemoed veel onhey 1 broet.

AH! ^iet den ouden man , met af-gejleten leden
^

Hy meyntyhygaet heelfraey ymetftatelicke treden^

Maer , laes! hjfuft en dubt , 'tz^ijn loopkens dien hy

maeckt ,

Tot dat 3 door dick en dun , hyV eynde ihuysgeraeckt.

Merck hier^ghj korz^elmenfch , 'van korteflofgekneden ,

Denaerd^an u^en drift ^de z.otheyd'vanHiv'^^eden.

Ghy meynt , datghy mpgall\ en heete tochten boejt ,

Daerghy in V 'volle viervan mvegramjchafgloeyt.

Vyt.
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Ujt'leggtnge.

Elijcker ^ekere teeckenen ^ijn "pan duik menfchen j ecnflout

endreygendet^e^eny een droe'vigh yooT'hoofd^eenflrafge^

^ichty een haeftige ganghy on-ruftige handen , een veran-

dert couleur , l^e/e enfierckelkkgedreluen bijgingen :a/7^oo Vint

ghy oock de ^el-vein Vergramde menjchen. De oogen branden en glinfle-

ren , veel roodheyds door het gantfche aen-^ichty het bloed zjedet en

bobbelt ujthet binnenfle ingelpand , de lippen Jlaen te \amen , de tanden

knarjfeny het hayr rijft oDer-eynde j een gedrongen en kijjènde geefl y

een kraeckende geluyd dergelorichten
,
ge^^ucht en gebriejch , een af-ge*

broken reden y methalf-gejprohn 'Woorden y handen dichoils te ^ameri

gejlagen, de aerde met de y>oeten geftampt y het lichaem heelbeloeeght y

engroote dreygingen maeckende , een afgrïj^elick enjchrickelkk ge-zjcht,

cnwatter noch meervan SENECAby-gevoughtwert. Deze
levendige uyt-beeldinge is genoughzaem, omtcbewacr-
heden , en ons in het herte te drucken , de gulde vermanin-

gevanpLACcus:

Irafurorhrey>iseflyammumrege:quiy nijiparet,

Imperat. huncfrmis , hum tu compefce catenis.

Dat zoude wat breeder luyden

:

De gramjchap is yin 't kort , un korte dulligheyd.

Regiertdan w^gemoed met reden en befchcyd.

iVant ^00 het niet en buyght , noch geengehoor -^^iltgeven ,

Het heerfcht , en doet het al naer fijnen "^ville be'ï>efi.

BedVinght het met een toom , 'Wanneer het is vefscoet 5

En flaet bet , vajl enjlijfy de boeyen aen de voet,

Rr De
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De zommige hebben daerom de gramfchap by den hagel

vergeleken. Want gelijck die een in-druckfel is boven in de

lucht geteelt , en ter aerden neder-vallende, den ougft , en al-

lerley noodelick en vermaeckelick gewafch ter aerden

flaet 5 met zeergroote fchade van vee en menfchen: alfoois

oock de gramfchap een indruckfel van het hooge deel des

menfches , waer door deze vleefchelicke klomp geregiert

wert, hetwelckeneder-vallende op den ackerdergewifle,

alles verbreeckt en verwoed, watter fchoonenheerlick in

de menfche is.De welcke gemaeckt naer de gelijckenifle zij-

nes fcheppers, op dat hy wezen zoude het trefFelickfte mec-

fter-ftuckvan Godeshandeujis verrijckt met driebyzonde-

re beelden: met het beeld der natuere, met het beeld der

genade j en met het beeld des lichaems , in heerlickheyd en

verhevenheyd boven alle andere lichamen uyt-muytende.

Welcke drie beelden ,
gantfch mifmaeckt, yflelick , en hate-

lick gemaeckt werden, deur dien beeftelicken tocht der

gramfchap. De Prophete lob, fprekende van dcfchricke-

lickheyd des Leviathans ,
gebruyckt deze w^oorden : F)t ^ijne

mondgaenfackden , enVicrige Donckcn. uyt zjjn mw^egiUt roockygehjck

als ran heetepotten en ketelen, zjin adem is als lichte kolen , en uyt :(ujn kek

jchietenylammenYms. Een gelijckenifle , die zeer aerdigh pafl:,

op onze heet-gallige menfchen: byzonder, daer de hcete

potten en ketelen by-gebracht werden. Want zoo wan-

neer een pot ziedet door de kracht des viers, alle het gene om
leege is , komt naer boven, en werpt zich in de opperfte

bobbels van de heetevochtigheyd, maeckende gelijck ccn

fiaet en inlpentaris van alle het gene daer binnen is , doende

op-komen alle het fchuym en vuyligheyd, dat te vooren

bedeckt en verborgen was , wanneer de pot noch (lil en kal-

me was. Even alzoogaet het meteen hcrtc, dat aen-geftckcn

is
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is met dictratidige trotfe van geele galle. Alle het gene in

hetheymelick vertreckonzerzielcn, gelijck gedommelt en
verduyftertwas , begint zich aen alle kant te roeren , en het
onreyne grond-zop van lafteringe en allerley on-gelijck om
hoogetefchicten. Daeromzeyde Pythagoras zeer wel

,

dat het eynde van de gramfchap, het begin van berouis.

Want wy en verliezen hier door niet alleen ons oordeel,

maer wy deercn en quetflen ons eygen zeiven , en vallen in

het quaed , dat wy meynen te vlieden.Wy werden hier door

200 geweldigh gedreven , om een ander te beleeden , dat

Wy geen acht en nemen, om ons eygen quaed te ontgaen.

't Is een tocht, die wel te rechte vergeleken wert by de

grond-brakcn ,enbouw-vallingen5diezichzelven vernielen

en breken , door het gene, daer op zy vallen. De Keyzer

Nerva , zijnde zieckelick, en met eenzoofwackemage,
dat hy gcmeenelick, al wathy at , wederom moefte uyt-kee-

ren ; ftelde zich in zoo on-matige en on-machtige gram-

fchap, tegeneenen Regalus , dat hy fchielick , door een

hccte en fchcrpe koortffe befprongen zijnde , in een doode-

lick fweetvicl, die kortelickvan dedoodgevolghtwierr.

Hetzelve overquamoock den Keyzer Valentiniaent, de

welcke fchuymende en donderende , vol vangramfchap in

de vollen raed , tegen de Sarmatiers , om dat zy in Slavonien

enlllyrien geruyt en gerooft hadden , dreygende haer met
fchreeuwende woorden , en on- getoomde fcheldingcn , dat

hy haer geheelick zoude uyt-roeyen , en te niete brengen ,

heeft hyzijnmufkels enbloed- aders zoo gefpannenen doen

fwellen, dat zygeborften zijn: waeruyt hemhetbloedzoo

krachtelick begonde teftorten, dathy haeftelick daer van

fiierf.

Daerom deheylige Artfch-vader lofeph, zijn broeders,

Rr 2 uyt



uytEgypten, wederom naerhuys zendende
,
gaf haerdir^

in plaetie van alle leffen en vermaningen *. En iveeji niet toomigb

op den'^ogh. Dit ellendige leven en is niet anders voor een

Chriften, als een reyze en toe-gangh, tot dat eeuwige leven j

tot dat geeftelicke Canaan, dat hemclfche lerufalem, dat

boven in de hemel is. Laet ons dan niet toornigh 2ijn op den
wegh. de eene tegen de andere : maer laet onszoetelick en

vredelick, met onze broeders , denwegh voorderen , die ons

daer henen leydet. Laet ons alle oorzaecken af-fnijden, en

alle voor-wendfelen van ons weeren , die ons in hec minftc

het herte voor de gramfchap zouden open ftellen. De hey-

lige lacobzeght kort en bondigh , dat de gramfchap des mans

Gods gerechtigheyd niet en gerekt, *t Is anders wel geoorloft , het

geweld van zich afte kceren, en die onder ons gefteltzijn,

metfcherpebeftraffingcn, nacr gclegentheyd vanzaeckcn,

aentegaen: maer het moet evenwel zonder innerlicke toor^

ne en ont-ftelteniffe des geeftszijn. Men zeght,datter niet

zoo zeeren temt de grimmigheyd vaneen Olyfant, als het

gezichte van een Lammeken , noch niet zoo licht en ftuyt

de kracht van uyt-gefchotcn kogels , alsdezachtheydvan
wolle ofwerck , ofdiergelijckc toe-gevende ftoffcn. Alzoo,

gclijck de wijfheyd zeght , loert een Vorfl , door geduldigheyd '-oer*

^ent: ende een uriendelicke tonge breech de bardigheyd, Laet ons

dan deze dulle hitte bedwingen, en ons zelven mcefter

maecken van die krachtige tochten , die de reden uyt haren

ftoel , en ons uyt Gods wooninge werpen.

Fortior eji , quife , quam qnifortijjima "vïncit

Mmutynec^irtusaltiusirepotefl,

Neem dit in vergeldinge , die geen Latijn en vcrftaet

:

't Is ueel meer , te konnen leyden

Zijn begeerten ^aen den Land,

'Als



'Als déPrimnt^?*^ uyt'hréydén .

Al depalen "pan haerland.

Bj die meefler isgtbh'ven

;
Van de tochten loan 7;tjn hert , i

Heeft alleen een'^areleÏDeny

Vry ipan kommerlickefmert.

Ahaer V dat hy moefle blipen ,

In een huti ^anflroo enjlijck
;

Vajier ^aI hy daer beklipen ,

Als een Koninck in zfjn rijcL

^5ï7
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XLIV.

Wat ruften gewin geeft luttel onderwin.

HOe koft'lick is 't^voor Godjhoc z,oeti "voor ons > faen^

fchou^en!

Dat man en 'vrou^ te Zjaem haer Zjehen onderhoH%'en ,

Vanharer handen ^erck^ en machten y 'vandeHeerp

Niet ^at de wereld geeft , ^eel onruji ygoed en eer ,

Maermet een njrolick hert yge'vejl op rotfchegronden

Van Godes trou<)v en eed ^ enaen haerplicht 'verbonden ,

Des hemels rufi en lujl ,• "vertromvend dat de man

,

Die Godes rijcke z^oeckt , nojtjet ontbreken kan.

Ujt-
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Uyt4egginge.

Y moet den neuze wel vol fnot , en de herflens vol
fluymen hebben , die niet en rieckt , noch en kan
verftaen jde bedriegelickheyd van de aerdfche ho-
pe, 't Ishetvierte willen hekelen, enderoodig-

hey d van een ticchel af-waffchen -, de valfcheyd , van de we-
reldfche dingen 5 afte zonderen. Dieditjmetongedeckten
hoofde, beftaet te loochenen , zal immers , wanneer de dood
op zijnoogh fchelen begint te zitten

,
gedwongen zijn , om

uyt te reutelen , Carbones thefanruscram, lek mcyndc yeelfcbats t&

ipmden y maer*fï»aren kolen.

Maer hoe vele zijn-der even-wel, diehaer zeiven delven

en gelijcklevendigh begraven in dit aerdfche (1 ijck! diege-

lijck geverwet zijnde , in de verdoemelicke ketel van on-ge-

voelickheyd , den hemel den rugge , en de helle het aen-

zicht toe-keeren,En waeromdoch ? om dat zy een vleefche-

lick verftand hebben, 't welck een vyandfchap tegen God
is : 't welck Godes wet niet onderdanigh en is

; jae z elfs niet

zijn en kan. Om dat hare oogen van de helfche raven uyt-

gepickt zijn , en derhalven niet zien en konnen , de dingen

,

die geeftelick moeten onderfcheyden werden. Diens oppcr-
fte goed gelegen is in het geniet van de drie artfch-zonden

,

die de dans-koorde leyden, en het gantfche gezin van alle

feylen aen haren rey fleypen. Dïe den name hebhen dat :^' k'vcn ,

maer e'ven'^eldood \ijn-y gelijck de Engel fpreeckt, tot dege-

meyntevanSardis. Die altijds woelen, om dat zy nimmer-

meer ruften en zouden^ en nimmermeer en ruften ,omdat
zyceuwelick woelen zouden.

Verdc van dat zoete en vreughdige leven der kinderen

Gods : die ondereen geringe en verachtclicke gedaentc , een

heer-
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iieerlicke glants van een hemelfche Majefleyd dragen. Zijn-

de Koningen en Priefters, daer zy voor arme bedelacrsjcn

af-fchouwelicke uytwerpfelen gekeurtwcrden.voor lieden,

die leepige zielen , en verfuftegemoederen hebben.die niet

een vlocke , of koren-hayre weerdigh en zijn. Maer zeker

(magh-men de zulckeby geringe dingen paren) zy zijn ge-

lijck de eyersjdie het befte van binnenren geen monfter ofpa-

reerfel vanbuyten hebben: gelijckdekleyne doofkens , die

gcmeynelick de koftelickfte fpeceryen bedecken. De Schil-

ders , om meer te verheffen en te vertoonen de dingen , die

licht cnde klaer zijn , verftercken die met duyfterheyd en

fchaduwe: zoo doet de groote werck-meefter dezes we-

relds, de menfchen , dien hy tot dat eeuwige licht jCn he-

melfche klaerheyd gefchickt heeft, bekleet hy hier veel-

tijds met een donckere mantel van gebreck. Hoe vele en

deur-gaens wert-er gezien, dat de god-vruchtige zielen,'

die zich den hemel t'eenemael opdragen, in geringheyd en

verachtinge t'onder-gehouden werden ! maer zy werden,,

gelijckde Apoftelfpreeckt, alkfins bednickt y macrniet benaut:<

-handel moedigh , maer niet mis-mocdigb : yerlPolght , maer niet ^erla^

ten : tender-ge-^orpn , maer niet t>erdoryen. zy zeggen , met de zel-

ve, alis't daton^e nytterlicke menjche 'verderft , ^po^vert nochtans de

innerlicke menfche 'van dage te dage *pernieu')^>t. Op deze grond

,

bouwen zyde vaftigheyd van dat hemelfche huys ; dat zy

hier al-reede in hope , en naer den geeft , bezitten. Want ha-

re burgerfihap is in den hemel y ^van vraer ^v den Zaligb-maechr "ver*

iPAchten , den Hccrelefum Chriflum , de ^>ckke öri-:^e 'vernederde lichaent

yeranderen^ali dat het gelijckformigh ^erde fijnen heerlicken lichame,

naer de krachtige '^efckinge y daer medehy alle dingen hem '^el-ven onder-

'SJoerpen A^w.Zy hebben een welbehagen in alles wat God bc-

hacght. Dit ishaereeuwighlicd:

Lc
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Le Seigneurdelahaut

Cognoift ce qüilmmfaut

,

Mieux <[ue nom torn enfembk ;

Sans nutejgardd'attam ,

li depart a cha/cun

,

Tout ce que bon luyfemble.

Dat is:

DeHeerey^eetge^iSy

Het geen ons oorboof is ,

Veelbeter als "Vi^y allen.

Hy deelt acn yder een y

Hyy groot ofte klcen y

Al naer ^yn loel-geloallen.

Zy weten , dat de tijd hier kort is : dat degene die lorow^en hel^

ben , 7:jjn als geene hebbende, ende dielPtenen , als niet ft^eenende, endc

dieblpjdezjjn , als niet blijde ^nde, ende die hopen , als niet bezittende,

tnde diede^e li^ereld gebruycken ^ als niet gebruyckende.deic^ijle het ^e^

T^en de^s -werelds 'voor-bygaet. En zeker , als ghy de Goddelicke

orden wel bemerckt

:

JVat is 't Van des 'Werelds dingen

,

Als te halen en te bringen !

Wiekan in dit aerdjchedal

Beumgh hopen pondergal?

De ware conjewe van een Chriftelicke ziele, is bitter-hey-

lige. wanneer wy met een heyligh gemoet, de bitter-

heyd van deze wereldfche dingen, met een vaft gezichte

aen-nemen, en met een gewilligemond in-nemen. Dit be-

trachten de wettelicke kinderen Gods, die in dit leven

met on-gemack en gebreckelickheyd bezocht werden.

Sf lac



lae fy vinden zelfs een vermaeckelicke zoetigheyd in de ver-

druckinge: •^etende dat defcrdrucklngc lijdn^aembeyd scerchi en de

lijdz^aemkyd bcvïndinge 5 en de be-uindinge hope y en de hope en befchaemt

niet. IVant, zeggen zy, de liefde Gods is inon^e herten uyt'geflort,

door den heyligenGeefl , dieonsgegelpen is,

Waerom verkleent ghy u dan , ó edel (jae ydel) menfchej

dieu zelvenverflaeften dienftbaermaeckt aen de bedriege-

licke glants van dit aerdfche flijck ? waerom en verheft ghy

niet uwe fluym-ziecke oogen tot een ander goed , als dat met
dit gezichte kan aenfchouwt werden? daerom heeft u God
recht gefchapen , op dat ghy naer den hemel ziende , de

aerdfche dingen met devoeten zoudt vertreden. Alles, wat
ghy noodzaeckelick hebt van doen , heeft de hemelfchc

wijsheydbovendeaerdegeftelt,omdiebequamelicktekon-

nen vinden 5 maer den on-nutten overvloed, als van goud
en zilver 5 heeft zy onder de aerde verdoemt, op dat ghy de

zelve, tot uweverdoemeniffe, niet gierighlick en zoudet

begeren. Kinderen der menjchen , zcght de Goddelicke Harpfla-

ger , Dpaerom bemint ghy deydelheyd, en ^oechde leugen? Laet u de

wereld niet by den neuze leyden: laet u geen klabbeke voor

een diamant in de vuyftfteken. De wereld is een vermomd
kamer-fpel: die altijdsmet leugen in de weere is. ""tlsydel-

heyd , dat ghy vergaert , zeght de Pfalm ; en leugen dat u de

Avereld wijsmaqckt. Dat goud isaerd en flijck: die zijde,

daer ghy een ander mede uyt-trotft, is het gefpin van een

vuyle en cttcrige worm. Zent den duyvel in de helle , daer

hy behoort, want zoo ghy hem deoorelcent , hy zal u zoo

haeft tot een Afgod dienen. Adders en ferpenten zult ghy in

uwenboefem ontfangen: en alsghy-ze al met uwe warmte

uyt-gebroet , en met zorge gekloeftert hebt, zy zullen u ver-

giftigen , en het herte af-fteken.

E M-
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XLV.

'V

'tKomt uyt ons hert , al wat ons fmert.

3^S

VEr'^ijt hety menfch , etn ander

niet,

Datghy hierfmelt in veelverdriet.

Want Ittatghyfchoon ofbloemigh hebt ,

'/ }Vert , als door 7ieckf , by u verlept.

Geen meerder yyand , als u zelf,

En hebtghy onder'^tgrootgeioelf,

Chy braekt yan al;^at Godufchenckt^

En altoos ulve lufi verlenght,

Zijtg hy van hem -verhoogt . yerleegt ^

Ghy blijft daer ingeltjckyerdeegt-

i^ls Lifters , kacken ivy ons quaed ,

Enfierven , door ons yelfs verraed.

Hoe dickiifils zouden Ti>y dien kelck ,

Fol heunigh'dau'r» , en 7tie-^emelek ,

Die uyt dte opper-aderfpruyt ,

Heelklaer en zuyyer drincken uyt ,

'/ En Ti^aer Ti>y als depeerden dc'en ,

Die haren dranck met voeten tre\n ,

En dencken , dat hctbeterfmacckty

Als V i^atcr drabbigh isgemaeckt'

Sf 3 Ujt-
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Uyt'legginge.

Et deel van de goddelicke lucht, dat de Artf-

|fchepper , in de eerfte menfche in-blies , endaer

1 vanwyallemenfchen^in'tgemeyn^genoemtzijn,

en bewijft nergens in, foouyt-muytelick zijn ver-

nuft als in zijn eygen quaqd te rocken , en
,
gelijck als in een

fprinck-vloed , boven den oever van alle reden, op te doen
rijzen. Nochtans wetenwy, die deel-genoten zijn van die

hemelfche weder-geboorte , dat ons geen dingh ter v^ereld

en kan ont-moeten , als dat ons dienftigh en voorderlick zy >

om dat voor-gefteken merck der hemellcher roepingen

Gods tebereycken. IVysipetcn , zeghtde heylige Paulus , dat

de gene die God Hefhebben , alle dingh kipt ten 2oede : dcn^eenen name^

Ikky diey naer ^ijn 'voornemen y ^empen ^ijn. Dat duyvelfch fer-

pent , dat alles placht te vergiftigen , is nu vermorzelt. Mor-

telapecora.non cre/cepiu la lana. Maer wat iffer van ? Onze bee-

nen zijn evenwel tj^fwack , om ons geluck te dragen. Het
fchijnt dat wy aen ons zeiven alle zoetigheyd benijden , of

dat wy beter brood 3 als van tarwe willen hebben. Folerme-

giïor pane , che defromentoWy maecken , door ons gewoel , dat

de fchoor-ftecn roockt, die nochtans, met alle winden
treckt, en denroock omhoogejaeght. Droefheyd is onze

meefte vyandinnc , en nochtans wert zy , als met eenjeucke-

rige luft, in onzen fchoot ontfangen, en uyt ons zeiven

voort-gcbracht.

Ilnyac hofe au monde fi heureufe ,

G^ujparmaihcurla trifleffe ejpineuje ,

D'im/om mordant naigrijjè , i^ quefinfd
Defin aigrcur ne conompe Ie miei.

Ge
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Gewiflelick , dracyt u , wcrrcwacrts ghy wil t ^

Daer en is ins 'wereldsperchn ^

Geengelmk ofheylte mereken ,

Dat j door onz^c beeldenifT ,

Met en keert in droeffeniJT.

JDroeffeniJfe , die 'pol'^orgen

,

Doornigh , bijtigb , ons komt "borgen >

En bederft , doorgalen roet ,

Al ons heunigh , alons z^et.

Wel te rechte zeght dan de Spaïgnaerd, Guarda mi Diosdi

mi. Godt beloare my -van my ^el-ven. Geloofhet vryelick :

De menjch ^an alhet geen' oyt k'ven heeft ontfangen ,

Ismet de grootjï ellendü yerdrietelick om-^angen,

Hy oorlooght met f^ich ^s^elf, en doet \ich -^pee enpijn ,

Alsofhy hadde luft ^ijt} eygen beulte T^ijn,

'Aen-merck den tragen os , die onder 'tjockgaet loeien ,

En met een loomen halsfleeds '^aeckt om ons te ipoeyen
5

Hoe-'Sipelbet is een dier ygrof,
plomp , en '^nder raed ,

't En is noyt ^an ^ich ^elfeen oor\aeck ^an ^ijn quaed

:

Maer draeght met lijd^aemheyd den arbeyd , en de -^petten

,

Diehem Natuergelieft , in ^ijngeboort , te petten.

En als hy loan \ijnjock , des alponds , -^ert ontkleed ,

Metthaefl'^ergetenjock , vergeet hy al^ijn leed

:

Enjlaept^oo ponder ^orgh , totdat de morgen-roode ,

Des morgens hemop-^eck'y en tot den arbeyd noode.

Maer ons , ellendigh "volck , het^ by nacht ofdagh

,

Volght altoos droeffenify en oor^aeck 'vangeklagh ,

Dat/leeds ons herte Vijlt, Zoo >y macr hoeren niezen ,

IVy %ijnder omgejloort : ons spinnen "^y y>erlieden ,

Sf 3
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A/s een diegrooteris , als ti>y , ^aet langhft deflraet

:

En als een uyUgeJchyeeu^ 'j nachts door ons oorengaet

,

Ons hayren rij'^en op. Zoo dat , om kort te hinden ,

Wy altoos y allefins ^ipetlon-genucbte 'vinden.

Ons eygen on-geluck , ^van onT^e -^oieghgebrocht ,

Enjchijnt nietgrootgenoegh-, 't moet elders ^ijngezpcht.

On-gmfte , haet en nijd , ge^eynflheyd , "Siperelds-eeren ,

Gramjchap , begeerlickheyd y lufiom ^ngoedte meeren.

De^ , en noch ander meer , die uyt om T^gngebroet ,

Zijn ^ua^en , die d'ame men/eb noch tot ^yn eygen doet.

E M-
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EMBLEMATA.
XLVI.

Een menfche , dien geloofontbreeckt

,

Een kaft', dacr niet als druck in-fteeckt.

WAt mllen ^j ons hert met valfcheydmeer beliegen ,

Enin onsgrootlt\ellend\ ons noch introtjheydme^

gen?

Neem hetgeloofmaer ^egh ^ degrofJie heeft 'vanah
In ^oor-recht en aeluck ons "uerre "ïvinnen z^aL

Zie maer ditflaeltjen aen : hoe dez^e luyden heven ,

Die hier y metfchrickdes doods , in onteer z,ijngedreven,

Daer*t vereken van hetgen de hleecke banghejdfpoHt ,

Als lacchend met 'tgevaer , een hltjde maelttjdhout»

Vyt.



AH God l hoe zjjn iie>y 'vol ellende l

Ah ! hoe reel quaeds ons dreyght enfchent ,

Opeenentijd ,en ponderendel

Zijnd als de blaren loan de kni

:

Diejeughdtgh op de hoornen ti^ajfen ,

En als de Herft daernaer begint ,

Verdrooghty niet beter dan enpaffen ,

Als tot eenf^eelffel ^an de ft^ind.

Gel^is de hoop' doet niet alsj^otten

:

Zyflrijckt ons uyt door ipaljche '^aen

:

En altijdslpolbedroghs , de potten

Betooyert^y , die op haerflaen.

Maer die door loijfheyd isgedrelpen ,

Stemt op de '9pare T^ekerheyd
,

En '9peet , dat*t heek "pan ons le^cn

Niet anders is alsydelhcyd,

Tertt^ijf dejongheyd ,fchoon ^an hrincken ,

De bloem tfan nieuwejaren teelt
,

Hetjonge kind en i^alnoyt dincken

Aen d'oudheyd met grijs hayr hemeelt.

^ Hopen is Een lucktgh man en ^alnoyt hopen *

hier vree- jr^j^ ^oor-fpoed eens te ^ijn berooft ,

den ' aerd
^^^ ^'^ dweilende komtgcjlopen

,

van de Ia-
^^ hanght hem yafl al o^er 't hoofd.

tale.^
£//^«rf/^i tnenfch 'van kindfche lueren ,

En fHfeetghy niet , S T^ot gediert ,

Dat on^ejonckheyd niet ^aldueren ,

En
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En dat de dood ons gangenflien ?

En dat deJl^ck-klomp ^an dit lelden

lot nietigbeyd ^oofneIlkk_§oet ,

Dat ons nau'9P tijd en isgegeten

Tefmaeckeneenigh 'Werelds- ^oet?

God-fchick/el
(
laet ons ditgedincken )

Onsoogen t allen tijdefiuyty

En leyt ons oud enjongh te drincken

Den 'vloed , die uytder hellen jpruyt.

De Princen ^elfs , als oorloghs-Jchichtên ,

Van a^ren engeheeni ont-daen ,

Als offen-d}yiPers moetenfloichten ,

En naakten blootyoorMinosflacn.

Ons le^en eyfcht iK^el mede-lijden.

Delpreckekoop-man^ deurdenyloedi

Soldaten , deur hetflalighjnijden ,

Verftorten allejins haer bloed.

Die loert deurpleyten op-geeten ,

En ipan dejlaep Verbannen light
|

En die , i^an hongers-nood gebeten

,

Verliefi het helle \onne4icht.

Kort om : -^at leven heeft ontfangen]

Is als eenjlaefyan 't ongekck

:

If'iaer boven al , 7^0 loert om- hangen

Het men/ch-geflacht metpijn endruck.

Wy zjjn 'van 'ton-geluck eenproye

:

Oock Phebm -^ilde niet voor haer ,

Met recht oock , 'voor deftad ^an Jroje ,

Zich fiellen in hetflrijd-gevaer,

Tt Ver-



Ver^heckt , o é^ell zy ti'^ k'ven ,

Die 5 om te drincken uyt de ^liet ,

Ginghtaentfetpntdejongheydgeipen
,

Dat allejaer ^i/rt loeluyt'Jchiet.

Dejonghejdydienons menfch-gedrochte

Van lupiter ontfangen had

,

Om dat het niet ^erfipijgen mochte
.

De diefie i^an het ^onne-rad.

Van dien dagh aen ^oo iviert ons leppen

Van ^eckt en ouderdom mij-maeckt

:

Die altijds ^yandjch ^ijngeblelden

Van al hetgeen den men/chefmaeckt»

Men \agh Van doen de hemelJchieten

Zijn büxem uyt T^ijn donder-flad:

Die tjedert niet en ruft y>an gieten

Degiften Van dat quade Ipat,

Die den aerd van de Po èfie , en van de Franfche tale verftaet,

die 2ie en oordeele , wat gebuerfchap dit met Ronsards
gedichten heeft.

H Dieu I que malheureüx nomfommes

!

Ah Dieu ! que de maux en untemps

Offencent la race des hommes ,

Semblable aux fueilles duprintemps ,

G^i Vertes dejfm tarbre croijfent ,

Fuis elles l'AutomneJui'vant

Seiches a terre n'apparoijfenty

Gju^unjouet remoquédu vent.

VrajementTefferance efl mejchante

D'unfauxmafque elk nom de^oit ,

Et tousjourspipant elle enchante

U
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Le paulorefot , j«f Ia revolt.

Mais iejage , qui nefefe

§}u,en laflusfeure yeritéy

S^ait y que k tout de noflre Vic

Isl'efl tien , qnepure yanité.

Tandisque /acrejpejouyence

La fleur des beaux ans nou^produit ^

lamais lejeune enfant nepenjc

Alarvielleffequilefuit.

Nejamais fhomme heureux nef^erc

BeJe 'voir tomber en me/chef,

Sinon alofs que Ia mi/ere

Desja luy pend dejfus Ie chef.

Hommedebile isf miferabk ,

PauWe abu/éne f^ais tup^s ,

6^^ Iajeunejje efipeu durable ,

Et que la monguide nospm

:

Et que noflrefangeufe maffe

Si tofl s'efuanouïten rien ,

Gjii^a grandpeine a^onsnam tef^acc

Degoufler la douceur du bien ?

Ledeflin , ^ la Parque noirc

En tot'^ dgesjillent nosjeux

:

leunes tf 'ï>ieux ils meinent boire

Lesflots du lac oublivieux,

Mefmes les Roys ,foudresdeguerre

Dejpoüillês de ipeines ^ dos ,

Ainfi que ipachersfomh terre

Viendront au tbrone de Minos.

Ceflpitie que de noflre Ipie:

Par les eaux l'alpare marchant

Tt 2 Sc
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Sey>oitfa chere am wvie ,

Le/oudanpar kfer trenchani.

Celuyparmprocesfe mine ,

Et/e banniftdu douxjommeïl ,

Et Pautre accueilly de famine

Perd la lumiere dufoleih

Brefy on ne looit chofe quiViloe ,

Sans ejlrefer^e dedouleur

Maisfur tout krane chetiioe

Des hommesfoifonne en malheur»

Vu malheur nomfommes laproje

:

Atifji Phc^bus ne ^ouloitpas

Pour eux , a bon droiB , devant Troye

Se mettre aux dangers des combats.

Ah ! que mauditefoit fafnejfe ,

Laquellepour trouwer de teau ,

AuJerpent donna lajeunejfe,

€}nt torn les ans change depeau

:

leunejjfe que Iepopulaire

De lupiter avoit receu

Pour loyer , de na^voirf^eu taire

Lefecret larrecin dufeu.

Dés cejour deVint enlaidie

Parluy lafante des humains ,

De Vielkffe ^ de maladie ,

Des hommes hoftes inhimains.

Et des cejour ilft entendre

LebruiBdefonfoudre nouveau ,

Et depuis n'a ceféd'e^andre

Lc dons de Jon mawvais tonncau.

E M-
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DcNijdvindbaet in anders quacd,

35;

DEzJ nieuwe "vond en kon
ft

^ die ydoor eenkleywvi-

Zjierken ,

Doetfchijnen o%fer-groot , dat maer en is een zjerken ,

Verheelt den rechten aerdvan ongunfi , haet en nijd ,

Diefwelty enfmelty enfchelt^als 'tyemand'ii^elgedijt.

Die eens met dez^epeji z^ijn hert heeft in-genomen >

Het dunckt hemgrofengrooty <^at ander oyt bekomen

:

Eens anders landen ougft is altijds meergelaen ,

En d'udervan z^ijn vee hemftijverfchijnt tejlaen.

Tt Ujt^
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5^^ E heet-grammigheyt heeft "^reedheyd , en de toom O'verloopin*

1» y;7c. Maeryoie^aluoor de nijdigheydbeflaen?7.cght de wij-

i ^^^, fte van alle blootemenfchen. Het welcke Rabbi

Levï , een Hebreeufch uyt-legger, wijders uyt-

ftreckende, verhaeltjdateen Koninck ont-moetendetwee

byzondere menfchen, de eene in begeerlickheyd jen de an-

dere in nijdigheyd uyt-muytende , heeft hun belooft, dat hy

haer geven zoude, al watzy vanhembegeerenzoudenjmaer

dat de tweede eyffcher dobbel deel genieten zoude. Waer
over de begeerige , den eerften eyfch ^den nijdigen vergunt

hebbende, op dat hy het voor-recht van de eerft-geborene

verdienenzoude,en evenwel konnendewel lijden dat het

water van de zonne mede-deylde, heeft de nijdige begeert,

dat hem een van zijn ogen uyt-gefteken mochte werden, op

dat zijn eyfch-genootbeyde de zijne verliezen zoude.Welc-

ke zede fabel zeer aerdigh ons af-beeld den ellendigenftand

van dat nijdige adder gebroedfel, dat by naer alle houcken

dezes werelds gevult heeft Even gelijker van deVos gezeyd

wertj die veel liever hadde, dat zijn fleert onnuttelick en

moeyelick , deur flijck en vuyligheyd , achter aen foude fley-

pen , dan dat hy een weynighaen den A.ep zoude by-zetten

om zijn naeckte fchaemte te bedecken.

O miferos ,
quorum dolor eftaliena 'vcluptas I

^queis
' Rifus ahefl , nifi quem yifi movere dolores.

Dat is:

Ö MpcI elkndigh 'voick , tot eygenjlraff\ehoren ,

Datpfjn en droefl)cydqueltals V lï^eleen andergaet f

Dat noytgenuchten vet , geen "vreughd en komt te voren ,

Als die uyt on-genucht en anders druck ont-flact,

't Is

4
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't Is zeker wel een ellendige wreedheyd, dat de nijdige haer
zelven aendoen, en die alle de pijnen van de vernufcighfte

tyrannen verre te boven gaet. Want dewijle zy een anders

goed tot haer eygen quaed keeren , w^at eynde, wat pale

kan daer wezen 5 dat den loop van haer verdriet zoude kon-
nen flremmen, zoo lange als God is, dat hy eeuwigh is , dat

is 5 een wel-doender van alle menfchen. Zeer wel is deze

zieckte met de hout-worm vergeleken: want gelijckhy het

hout door-bijt , daer in hy geboren weft , al-eer hy yet
anders kan beknagen; alzoo verteert de nijdige zijn eygen
zelven , eerhy een ander den minften beet kan geven.

De nyd , catttjye nijd , l^ert ^van ons ^elfge:^ieh ,

En daer ^y door ons keft , ons leruen gantjch Yerniekj

Gelfjck een quade loorm , die in bet houtgebroedet
,

T>aer yan oock 'voedjelheeft , en hoe hy meerzjch 'voedet ,

*ïe meer het hout verrot : ofalS'ment}\er z}et

Aüenghskens , door '^tjn roefi , ipergaen op 't Uefl tot niet»

• Zoo doet de bleecke n^d : daer 'in^y-^e kojïlickf^ij'^^en ,

Daer eet ?^y ons heel op : ^y komt in 't herte rijden ,

En knaeght haer eygen Min^ , en met een traegh loerdriet ,

Verdrooght ons ipleefch en been niet anders als een riet.

Wie is hier heelvan vry ?geen menfch , geen in dit leven

:

Want zfio langh als loy i^ijn
, ^jn '^y door nijd gedreven ,

Perjlaeft aen ydelgmjl : ons hert '^ert noyt geflilt

Door ruft , ofnough^aemheyd , maerfleeds door '^orghgeViJt:

Voeghthier by , dat deHeere van B a r t a s, in de cerfte

dagh van zijn cerfte weke zinght

:

Le cceuf dehnvieux chagrinement defpit ,

En Vcut afonfemblable , auplus grand , aupctit.

Il



Il hait tun comme egal , craint fautre comm maijlre ,
|

Etpre -üoitfoup^onneux que tautre Iepeut eftre. ^ I

Dat luyt in goed Duytfch, voor die het Franfch nieten

verftact:

Denijders bert met [pijten hitterheydbeflagen^

Wilt quaed acn ^ijns gelijck : kangroot noch kleyn 'verdragen :

Baet d'een als even-groot , treeft d'ander als een heer:

Ziet y dat die komen kan oock tot de ^che eer,

Daerom de wijze Bi on , ziende yemand , die met nijdighcyd

berucht was, met een droef gezicht, voor by hem heenen

druypen , ick en weet niet , zeyde hy ^ofu yets quaeds over-

kommenis , of een ander yet goeds. Te kennen gevende,

dat de nijdige vermagert door eens anders vet gehick: eens

anders voorfpocd tot zijn tegen-fpoed duydende.Wat kan

daer verdoemelicker feyle wezen ? wat behanghflel , wat
verwe kan daer gevonden werden ,om dit vuyle tafereel aen

yemands oogen te gebieden ? Alle andere ondeughden , hoe-

wel zy af-fchouwelick en fchrickelick zijn, zy hebben

nochtans eenig fchijnen couleur, om op het buffet gebrocht

te werden. Een advocaet van de Gierighcyd zal den harden

enellendigen ftaet van de armoede voor oogen leggen 5 de

veelheyd der kinderen, de kleyne liefde te berde bringen.

De eergierigheyd zal de liefde en genegentheyd voor-wer-

pen , die een yegelijck behooren te hebben , om zijn Vader-

land dienft te doen ; zijn vrienden , en alle vrome luydcn te

voorderen , die andersfins verzuymt en tegen alle reden

,

naer-gelaten werden. De Ongeduldigheyd nemet op de

grootheyd van haer lijden , de on-w^aerdigheyd van het ge-

ne zy verdragen moet. De vreeze legget op het fchrickelick

gevaer, daer vele door lichtveerdige onbefuyftheydin-val-

lenj
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ien 5 Zijnde veel beterjal dwerzende en laverende den hoect
boven te komen, als recht toe recht aen, het fchip in fplin-

teren te 2ey len. De welluft beweert zich met het vermaeck
en zoetigheyd , waer toe alle gedierten genoodet en gepric-

kelt werden. En om kort te zijn, daer en wert geen on-
deught ter wereld gevonden , die niet wat fchijnelicks , tot

haer befcherminge , en zoude voort-bringen , wanneer maer
de nijdigheyd at-gezondert wert. Yder andere fey Ie be-
vecht alleenclickhaertegen-geftelde deughd -, maer de nij-

digheyd ftaet^metfchild enfweerd, tegen alle deughden.

Sarabenijtde vruchtbaerheydvanhaerdienft-maeghdAgar,

die nochtans , met haer toe-llemmen , van haren man bekent

was. Marthemurckelt en prevelt tegen haer zufterMagda-

Ieene,om datzy aen de voeten lefu zat. Alexander haet Pcr-

diccam , om dat hy een goed krijghs-man was , Lyfimachum,

om zijn ervarentheyd, Seleucum,om zijn grootmoedigheydj

Attalum jom zijn konincklicke weerdigheyd, Ptolemgeum,

om zijn voor-fpoedigheyd.Ajax heeft Uly fli de wapenen van

Achilles zoo zeere benijt, die hem gegeven waren , in ver-

fchuldinge van zijn kloeckheyd, dathy dulwiert, en aen

zich zelven zijn eygenhanden leyde. De loden ^ zegt C y p r i a -

Nüs , vjn 'vcrgaerty om dat 7:y Chrffio ïiCïfer beneden , dan in hem ge-

loofden.ÏLoo doen oock een groot getal van Engelen , die , om
dat zy geen on-gelijcke grootheyd in God lijden en konden

,

uyt de hooghfte hemelen in den leeghften af-grond gewor-

pen zijn , daer zy met ketenen der duyfterniffe bcwaert

woorden , tot den grooten dagh des Heeren

.

Maer om deze fchadelicke beefte uyt ons hcrte te bannen,

laet ons kortelickbemercken, het gene wy gemeenclick

plachten te benijden, 'tis vecl-tijds rijckdom, eere, ftact,

en wat van zulcke flagh meer is. maer zeker , 't is by gcbrcck

V V van
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van te weten, hoe diere die dingen koflen. dieons dezelve

aen-bode , om de xelve prijs , wy zouden-ze veel-tijds ver-

werpen. Hoe dat? Al enzcyd' ick anders niet, eennaer-

dachtige ziele zoude zich hier mede vernougen , Nellafeliciü

^la/tarinonfumano; Invoor-fpoedenroocken de autarenniet.

Het zijn ftercke beenen, die weelde dragen. Resjccmdsja'

pimumanimosfatïganty Voor-fpoed vermoeyt der wijzen ge-

moed. Maer ziet eens , watmen al lijden en uytftaen moet,

om daer toe te kommen, en noch veel meer om daerinte

blijven, vleyen , liegen glijden , bedriegen , kort , zijn heele

vrybcyd , het koftelickfte van de menfche, wegh-werpen.

Men heeft niet om niet in de wereld, hy en kan geen beulin-

gen maken, die geen vereken en koopt, en noyt en waffer

noch zoo grooten bancket, of yemand at- ter qualick.meent

yemand anders, tot werelds goed ofeere te geraecken, die

moeft eerfl: de wet, en het gebruyck des werelds omme-
keeren: 't ware, het laecken te willen hebben, enevenwel

het geit in de beurze te houden j decourtagie te willen ver-

dienen, en geen partye tefluyten. Het recht dervolckeren

en laet zulcks niet toe. Doe de mocyte , of en verwacht

geen loon: kieftde waren, ofde prijs, een van beyden moet

ghy miffen. Verftaet ghy 't W' el , zoó fult ghy liever mede-

lijden hebben met des werelds gunftelingcn , als haer nijd

toe-dragen. En niet den hont (lachten, dien het leed is,

dat de ander in de keuckengaet; hoe wel in duyfend pe-

rijckelen van wel gekluppelt te werden. Of wel de bede-

laers , dien de oogen zeer doen , wanneer zy d'een den ande-

ren aen een deure zien ftaen.

E M-



EMBLEMATA.
XLVIII.

Denck,voor den nood, (leeds aen de dood.

h9

Ls ghy^ ojonge lieriy met liefd' en ZjUcht geladen :,

Int ^arme 'vanden hajrd^ geneughHickz^itenA
T)rie putjens maeckt in d'afch ^en doet malkandWen raden

-^

Wie dat noch eens z^alz^ijn u aengenaemgedeelt

:

Dench eens dan op u z^elf ^ datghy nu heet 'van bloede ,

Haejljïijfenkout 'vanleen, tot ajfchen z^ulfvergaen.

En ZjOoghj niet in tijdsge^eejl z^ijt of u hoede ,

Kaedihoe , hj onz^e God, u dingen z^ullenjiaen.

Vv z Ujt.
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JJyt'leggtnge,

S een zoeten onnoozel vermacck , dat in ons zin-

ne-beeld vertoont wert. En hoe wel het vry ziji

kindsheydfmaeckt, het geeft ons nochtans hee

mannelicke en ouwelicke ( niet alleen houwelic

ke)bedenckingen. Menvintbyde Koomaniftengeenzo

kleynen kappelleken , of het heeft zijn z and.Alzoo en wer-

ter in onfe zinnen nietin-gevoert, dat niet , tot heylzaem

voedsfel onzer ziele , kan werden gekeert.

Gedenck dan , hier by , uloesjcheppers in de dagen w^erjomkheyd ,

eer dat de dagen des quaeds kommen y endejarennaechn, "pande loekkc

ghy r^e^gen T^ult , kk en hebbe in hacrgeen l^el-ge-vallen, eer dat de ';{ome ,

en het licht , de mane , en de(lenen ^erdttyftert -werden , en daer 'tokken

kecren naer den regen. Ten dage dat de hnyf^ackers gullen beyoeeght , en

de krijgh- mannen gebogen berden , en de maelflers op-houden , als^iy "per-

mindert berden ^ en die door renfiers ^en y "verduyflert leerdennen de

deuren op deflrate gefloten Hoerden , en hetgelufd -van de meulen neder*

ligge , en op-gae als betgeluyd Van een 'vogeltjen , en alle de t^angh^dochterf

om Icege mallen, eerdat-men oockvande hoogeyree^e y endejchrickfelen

opdewgh; en de amandel-boom bloeyCy en de Iprinck-hane veyf-^are y

en de begeerte ^ernietigbt "^ert, als de menjch: gaet naer het huys Tyncr

eew^'ie , en de klagende op deflrate heren, eer dat de ^il-vere koorde ^eglj^

gedaen , en hetgoude rond-'vatgebreken 'ït^erde , en de ecmcr op dejpringh

rvermorzeltyoerde y en hetradtopdeborn-putbrekcy en het flofkeere tot

deaerdey als hetgeivecflisy endegeefl herc tot God, die bcmgcg^pm

heeft»

^]en hou/t geen 'Kchrbeyd op denier aerd te hopen ,

Het 'PÏieght aluyt der hand , niet anders als de lifind*

V Verandert alyvct is , V is aldaer toegeropcn :

De t^d y die ons hier tnaeckt , de ^cb>om oock iperjlint.

Prins

,
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Prins y Koningh , en ^ijn flam , V gaet alles benen dr^^cn ,

En ander dier-ge/ijck her^ruyten uyt haer dood,

Daerisgeen dingh , dat leeft , dat eeur^clkk ^al blijven

:

Dedeughd op de^eraerd , is alleen bupen nood*

Maer'tis verre van huys, dat ditby velen zoude over-dacht

werden. *t zijn andere koten, die de jonckheydzoeckt. Dat
is by haer , als de Griecken fpreken , in een put met honden
vechten , en noyt van vreeze ontflagen te zijn. men moet dan
de ellebogen vry 5 en het herte zonder fwarte zucht hebben.

En komt haer noch de dood tevoorcnj *t is dan met deze

hupfche op-weckinge

:

Waerom doetghy u ^oo ^veelmoeyt ?

Waercm Verkerckertghy u kioen ?

De'^fjleghynochjeughdigh bïoeyt ,

Waerom mltghj u niet begeyen ,

7ot ^rolickhcyd , en lief
d' aen-k/elpen ?

Ah , arme menfch ! en l^eetghy niet ,

D.ir maer een koorts en hoeft te loeien ,

Om u te brengen in de ^vliet ,

Daerniemandop van datn enjchiet ?

Wat dat-men peggen magh , ofle^en :

De dood is volfchrichenverdriet.

lae voor zulcke wereldlingen, die dit tegenwoordige le-

ven om-helzen , als haer laetfte en operfte goed. gelijck het

oockhaéris want de dood is by haer, debealder natuere j

de vlocckGods-, de rcnt-raeefter der helle. Macrzekcr,die

het licht haerderzieleuyt-fchieten,tot in detoe-kommende

wereld j en dit leven gebruycken, als nietgcbruyckende,

Vv 3 houden
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houden de dood, gelijck 7elfs een Heydenfprceckt , voor

een 2eer fchoone enkoftelicke vondderNatuerejen, naer

de fpraecke der H. Schrift , een woecker en gewin.

Commem bonpeleritt sefiouit en[on cxur ,

Üai^oir deJon ^oyage accompli la longHCur ,

Pour reyoir au logis la face deJon pere ,

Amf% tont homme doit [penfant a la mi/ere
,

6)11 apportejour^ nuid ce ^oyage mondain)

BJre daije enJon cceur , de l'accomplirfoudain.

Pour^oirfon Dieulahaut, tfp^our ejïre deli-vre

Des maux aujquels ilsfaut en ce beu monde ^i'vre.

Ditzinght deFranfchePoët:

'Als een goed pelgerim ^ich in ^ijn hert ^erblijt ,

Dat hy ^m lange reys yol- bracht heeft op zjjn tijd ,

Om 'Wederom te 'zjten het aen-^icht yan zjjn 'vader :

AI\oo moetyder menfch
(
li>y ^eggh' ick allegader)

Herdencken [leeds d'ellend' "van de^e Werelds tocht ,

En lacchen in ons hert , dien t'hebben haefl ipol-brocht

:

Om God den Ueer te ^len , en ury te ^ijn 'verhelpen

Van 't quaed , daer in "Svy [leeds , in dit "vleejch , moeten leven,

'tTs alzoo, dat wy niet vrouger en moeten van hier willen

fcheyden , dan wanneer onze zand-Iooper die van God ge-

fteltisjUytgeloopen is: nochtans als wy, die dathemelfche

licht eeniger maten deelachtigh zijn , dit leven vergelijcken

by het toe-kommende ; zoo zullen wygroote reden bevin-

den , om met den Apoftel te zuchten ,en uyt te roepen ; fi^ie

^al ons "verlojj'en Van dit lichaem des doods ? 't En is dan foo heel

vremt niet, dat de Heydenen,die alleen deleydingeder na-

tuere gevolght hebben, het befte hebben geacht, niet ge-

boren

I
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boren te zijn : en het naefte daer aen , haeft te fterven. Waer
op dit gedicht flaet, dat ick hier uyt het Grieckfch over-
gebracht hebbe

:

Tot loelck een levens treyn ^alkk my befl begeven ,

Om , ponder ongemack , geluckclkk te le^en ?

In ho^en heer/cht de '^ucht Dan eer en grooteflaet.

RaedS'heeren 7;ijn Voltocht van tiefd en enckelbaet.

Be huy^n ^ijn Ver Vult met menigh duy^ent Tergen

:

Hetland-lpcrck is volmoeyt' , daer aen een menjch ^ouioorgen

:

De/chippers , \ijnd' altijds in angft engroote nood ,

Zien , op fwee vingers naer , de aen-komft van de dood,

Hy , diegaet , om ge'^in , in vremde landen dtpalen ,

Vreefl , ^oo hy ihuys ivat laet , dat 't 'vremde \ullen halen*

De krijghs-man gaet ter dood , met kloeckheyd trots vermomt.

Het houlvlick is Van 'Kprgh enongenucht beromt.

En ^00'men anders leeft^ant hour^elick ont- bonden ,

Ons leven ^ert Verlooeft , in een^aemheyd Verflonden.

't Geefi'altoos on-genucht en huyjjelicke pijn ,

Van Kinders loeiVoor-zien , ofKinderloos te zjjn,

Dejonckheyd loert on-nut en on-bequaem betonden :

De ouderdom jgantfchfloack , "^ert haeft naer 'tgrafgebonden.

Zoo dat het befte Ivaery telpe'^n nimmermeer
3

Offtracks naer onsgeboort\ te ftervenjonck en teer.

Hout dit tot over-mate en befluy t van dit in-leghfel

:

Het leven Van de menfch , aen alle kant om-geVen ,

Rohftadigh , dagh aen dagh , metgroot on-^ekerheyd:

Gelijck als aen deflrand degohen ^jngedreven ,

Daer d'een Voor , d'ander naer , naer d'ander nieten bcyt.

Wanneer dan op het eynd on\ laetft' uyr isgekommcn ,

En
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En dat Natuerom eyfcht het geen^ heeft gekent ;

Van om en blijft hier niet , daer iDan "^y konnen remmen ,

Als een oeroude doo^ipan 'vrot' en 'vuylgebeente

Maer neemt-er evenwel ditnoch by

:

lamais thomme , a'vantqu'ilmeurc ,

Ne demeure

Bienheureux parfaiBement.

Tousjours aipec la Heffe ,

Latrifleffe

Semejlefecretement.

Dat is:

De menjch en li>ert hier noyt in ipolgeluck betonden ,

Voor dat hj eerjiafleggh' dit ^/eefchelickepacL

Dedroefheyd , hoe hetgae , '^ert altoos tfaem gebonden

Met 'tgeen om blijdjchapgeeft ^ ofeenighaerdfchgemacL

E M.
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XLIX.

Wachtu, ó mcnfch, vanby-gcloof

!

Ofanders wcrt ghy 's duyvels roof.

34S

Zlcy^aerheen dat de menfch» ofchrick! niet ^ert

gedreven 9

Wanneer 9 door hy-geloof^ Z,ijn herte light verjirickt

:

Een moer^Jlruyck van onheylengrou^elis z^ijn leven >

En ^at ons Godojtgaf, ^ertin hemganfch verfiichs,

Natuere^ertverz^aeckt. ^ant ouders hebben konnen

Met hare oogen Zjien ,jae ^reedelick begeert ,

Dat 'tgeen ^as uyt haer Zjelf, een ander-z^elfge'ïvonnen]

Zou van eengloeiend' beeldtot ajfchenz^ijn verteert.

Xx Vjh
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Uyt'leggtnge,

EHeere God, om een preuve te hebben , en de te

geven van Abrahams geloove en gehoorzaem-

heyd, heeft hem eertijds bevolen , dat hy zijnen

eenigenzone, hem, tot een volkomen brand-of-

fer , zoude op-ofFeren. Het welcke heel and ers , buyten de

zindesHeeren, van andere menfchen op-genomen zijnde,

is onder vele natiën in-gebroken , het gene zy in de meefte

waerde , en voor het dierbaerfte hielden , den hemel wree-

delick op te dragen.Alzoo heeft lephte niet alleen belooft,

maer (gclijck het van velen verftaenwert) zijn ey gen doch-

ter befiaen te (lachten , en als een gods-dienftige offerhande,

den Heere toe te eygenen. Even het zelve verhaelt Cicero

van Agamemnon ; die , als hy deGoddinne Diana toe-ge-

zeydhadde het alderfchoonftc , dat in dat jaer zoude gebo-

renworden, heeft hy zijn lieve dochter Iphigeniam op-ge-

offert. Alzoo dede oock der Moabiten koninck : de welcke

ziende ('t zijn de woorden van de Schrift) dat km deJh^t te

fterck^asy namhjT^e^en honden mannen tot h^m^ die het j'seerdnyt-

togen , om uyt te vallen tegen den koninck Edoms : doek ^^ en konden niet.

Doe nam hy fijnen eerfl-geboren ^one, die in^ijnjlede ^oudc koninck

leerden y ende offerde hem ten brand-offerop de mueren. Maer beter

dedeAlexander de Groote j die alshy, dooreen lot-ftem-

me, vermaent was, dat hy zoude doen om-brcngen, dat

hemeerftbuyten depoorte zoude ontmoeten j heeft hy een

ezel-drijver, die hem eerft te gemoetequam, bevolen ter

dood te bringen. de welcke begecrigh zijnde de oorzaecke

te weten, enwathy, onnoozel mcnfche, bedreven hadde,

dat de dood wccrdigh v/as^ de zelve verftacn hebbende,

heeft den koninck met deze antvvoorde bevredight en ge-

noegh
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iloegh gedaen , dat hy dan niet hem, maerden ezel zoude
flachten , die voorhem gingh. Die van Phoenicien en Car-
thago , naer het exempel van veel andere volckeren , heb-
ben langen tijd , de voornaemfte en trefFclickfte kinderen

,

by lote getrocken , met een konincklick ^ieraed ov ertogen

,

Saturno, als een heylige ofFerhande5toe-geweyt.Deze gods-

dienftige heyligheyd , of veel beter heyloosheyd , hebben

2y eenigen tijd verlaten : maer naderhand van Agathocle

overwonnen zijnde 5 meenende dat de Goden op haer ver-

gramt waren , op dat zy dezelve, tot verzoeningeen mede-
lijden , bewegen zouden , hebben twee honderd kinderen

van de beften adel, aen de autaren geflachtet. Het welcke

niet alleen onder de Heydenen gebleven is, die buytende
hemelfche beloften, en voordeelen, gefloten waren, maer
is zelfs deur-gedrongen , tot binnen de mueren lerufalems

,

totinhethcrtedergener, dien God de Heere tot zijn erf-

deel geroepen , en zich zelven tot een erfdeel aen-geboden

hadde. Hoor David , dien grooten harp-flager , klagen en

quelen , in de honderd en zefte Pfalm

:

Gods uolck heeft > ^^onder meer op ^ijn belpelte mereken ,

Met dtieydens ^khgemenght^geleert haerboo^e 'bereken ,

Haer heeldenfleedsgedient , 'zjch met haer doen be-vlech ,

V IVekk haer heeft tot eenjlrick en ergernis geftreckK

Z) hbben bloedigh-loreed , tot Godesgroot mijhagen ,

Haer dochters en haer ^oons , de duyvelop'gedragen:

Haer eygen 'vleefch en bloed , dat "van haer vpas geteeït ,

Geoffen aen het y>yer iPan een afgrijzjigh beeld.

Zoo dat het gantfche land , ^an '9pet en recht ontbonden ,

Bedech ")Ms en belolech , met [chrickclicke jonden j

God kende naii-so vjn yolck , 7(tjn lookk en kcn£ hem niet
,

Maer , als een 'vuyle hoer , God als haerman 'verliet.

Xx 2 'tis
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't Is wel tebedencken, wat dat liftige ferpent hier mede

voor heeft gehad: namelick, te verduyfteren en wegh te

nemen de heymeniflc van onze zaligheyd, die lefus, de

wijsheydenverluftingc des Vaders 5 dat bevleefchte woord,

door zijns zelfs ofFerhande, te wege heefc gebracht, dien

God de Vader ( noch hy zijn eygen zeiven) nictgefpaerten

heeft jmaer voor ons, tot een volkomen flacht-ofFer , heefc

over-gelevert 5 op dat wy een eeuwige verzoeninge verkrij-

gen zouden.

In fomme : ghy ziet dan , gelijck Plut a rchus zeght, dat

dcjuperfiitie , ofby-geloove , het begin en de oorfpronck ge-

weeft is van allegoddelooshcyd. Gensjupcrftitioni obnoxia , rcli^

gionihus ad^er/a. Harolck, zcght Tacitus, datdefuperftltieorj'

de?hari^bis, is de ^odf-dienften te^en-ftrijdi^h. Daer en is niet ter

wereld, dat zoo ftrafen eerbiedigh gelaet bewijft,als het by-

geloove: niet, dat zoo anghftige moeyte, en keurige pijne

aenneemt, om de waregodvruchtigheyd naer te bootfen.

Maer onder-tufTchen , zoo ghy geen fchele , of befchelde

oogenen hebt, zult ghy bevinden, datter niet zoo hinder-

lick,entegcn-partijdighis van alle hemelfche heyligheyd.

Gclijckerwijs de wolf, die niet qualick den hond en gelijckt,

maer is evenwel van een heel andere en tegcn-ftrijdigc aerd.

ofwel gelijck eenCourtizane, ofte over-fpelige vrouwe,

die door haer fmeeckendc minne-grilkkcns , en kleyne

mondekcns te maecken ,meer genegentheyd en hertsliefde

fchijnt te dragen , als de ware bruyd of ec-gade , die geen

fmeuckfel, ofuytterlick gekletter en kent , noch uyteer-

baerheyd en kan bewijzen, 't Is een zieckte van een fwacke

cnoud-wijvigeziele'.een gantfch on-zinnige dolinge,die de

minzame vreeft, en fchent die-ze eert en dient. Superftitio

imrinfams: amandos timet j quoscolity Violat. 'tlseenverdicht-

fel
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felenpoppetuygh van menfchelickeherffens, die de mif-

gebouwde zielen deerlickuyt-ftrijckt, en doodelickquet-

fet. een helfche fmifle van onheyl en onheyligheyd , ver-

ziertenverjiert vanbenaude envcrkniefdemenfchen ,die

God den Heere, als een bijtebauw of bulleback vreezen.

Weicke , zoo zy mochten naer eygen-dunckentheyd te

werckegaen, en beramen een eygen-willige gehoorzaem-

heyd , God en zoude geen beter ofgetrouwer dienacrs kon-

nenhebben ; maer zoodanigh , als zy nu zijn
, geen erger of

ongetrouwer.

Xx 3
E M-
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I*

Dekeut-wijz' leert van't geen hcmzcert.

NV on-langhsy als de K>onn ^as van om verjlge-

en

Dat d'aerde was verkorfl , het waterfiijfalsglas ,•

Eenjonghman , anderK^ins niet onbequaem ^genegen

Te moeten , op het nawwji , 'ovatvan de koude was

:

Gingh i met een z^oet bedrijf^ eenyz^er-flave Ieeken
,

JVaer aen hy eengroot velvan z^ijne tonge liet.

VWas kluchtigh om te z^ien Zjijn labbe z^oo te reeken.

Geloofeer 3 alsghy wat metfchaedoffchandbezjiet^

Ujt-
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Ujt4egginge,

Elljck wy 2eer groot on-gemack lijden, van de
ongeregeltheyd des lichaeras- zoo doen wynoch
veel meer, van de on-getempertheyd der ziele,

die, gelijck zy nergens regel noch mate houden
en kan, zoo toont zyoock byzonderlick haer ongeftalte,

waanneer zy zich alles onder-wind, en haer felven uyt-ftreckt,

om alles te deur-pluyzen enonder-zoucken, daer zygeen
belanck met allen aen en heeft , en daer uyt zy geen nuttig-

heyd ter wereld en kan bekommen. David ziende , dat

Saulswapenenhem niet enpaftedcn , heeft de zelve van

hem geworpen, maerwy trecken dat alder-meefl aen, dat

minft voor onsgemaeckt is Wy geven ons zelven allefins

fchoon fpel 5 en gelijck of alle dingh van ons gewey ware,

daer en mach onsniet voor oogen kommen, ofwy enmic-

ken-der naer elcke vogel moet-er pluymen; elck wild

moet-erhayrofhuyd laten. Zooneus-wijs,enkeur-wetigh.

zijn wygemeenelick, al is 't zelfs dickwils tot onze fchadc.

Wie iifer onder ons, die als hy yet ter halver ooren ver-

ftaen heeft , niet alle fteenen en verleght , om het eyndc , en

gelijck men fpreeckt, het finael te weten. Daerom ziet-

men , hoe jeloers gemeenelick de doovaers zijn , en die door

ouderdom, ofeenigh ander gebreck, hard-hoorigh gewor-

den zijn. zyen ruften noch en houden niet op, voordat zy

alles van de naelde tot den draed weten. Wie en weet oock

niet, waerom dagelicks zoo veel fchandelicke ont-cerin-

gengefchieden? Waerom zoo veel graen-fchooven buyten

tijdsen plaetfe gedorft werden? Men verftaet \yel winck,>

alen is 't met geen fchuer-deurc. Al proevende brant de

koek zijn tonge , zeght ons fpreeck- woord.
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Wikghy ^cten , toaerom menjchcn ,

ISIunacrditydandaernaer'ïioenJcherf,

Waetom z^lfs een eerbaer hert

Zomtijds ipclbedrogen '^crt ?

't Is een koorts om alte "^cten ,

Wat-men heudefï>oorfecreten.

't Is eenfcburfte yinnigh-heet ,

Datom kittek tot ons leed.

Maer hier van is voordezenmeer gefproken. en andere din-

gen doenmy haeftigen , om eyndelick een eynde tcmaec-

ken. neem dan dit volgende voor een fluyt-fteen.

I

E M.
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LI.

3SS

't Is zonder eynd.

t

ZOogaet het oock met ons , en aUes menfches dingen !

Men z^iet het eerfi&ijn laetfi\ het laeffi' z^ijn eer-

fiehringen.

Geen werelds dingh ons 9ajj4> ^^^^ (>^^^ lu^en ent ,

Daerzjjn^y altoos kindfch, ennimmermeergejpent^^

Het moet danyet^es z^ijn , dat hier niet is te yinden

:

Want hek hier ^atghy mlt , V enz^alu mlniet hinden^

Noch mlt hj voortm voortWat ist dan?kortgeZjejt,

Het klaergezwichte Gods , des hemels eemvighejd.

Yy Uyt'



Uyt'legginge.

Emcnfche heel vlcefchen aerdc zijnde, heeft dit

alleen met den hemel gemeyn, dat hy in gcduerigc

bewegingeis, en geen rufte en heeft, dan in zijn

on-mfte. 't en zy dat-men met de nieuwe wis-kon-

ftenaers houden wil , dat de hemel vaft en onbcwegelick

ftaende , de aerde geduerigh om-gedreven wert.

G}npdpctüt ,
fj^ernit j repetit quod nupcr omifit i

jEfluat^ y 'viudifconipenitoYdinc toto»

Vatnu de menfchc^ih dat 7;^alhyflm ^erfoeyen ,

Bndaer hyflits ipanginghydacf 7;4lhyminaer Roeyen.

Een on'gefluymdeisiee ! uan bcpen tot bene'en ,

Gelyck de moeder-floff" , remenget onder een.

Eenvolgh-luftfteldzijnopperfte goed in het vleefchelick

gebruyck der vrouwen : en als hy nu bekommen heeft , daer

hy lange naer gehaeckt en gefnackt heeft ^ dan ftaet hy

dickwi Is verklemt , en fteeckt de braeck van het gene , daer

hy zich meende met een volle geneuchte in te wentelen. De

uytterfleificl-lüfly zeght ergens een ^ heeft een lucht ^an c^uchtcnen

[lenen :*t ispf^ackheydy hej^ijmifj^e , ^addigheyd. Al het geluck des

-werelds , dat ons toe-gezonden wert> wert ons op de hoogh-

"fte marckt verkocht: dat is te zeggen, dat wy geen ge-

neuchte zuyver en onvermenght hebben, enzoodanighals

die is 5 moet die noch van onsgekocht werden , met hetge-

'wiehte van eenigh quacd.

Pinguis amor , n'miumquepotens , in t^-edia nolis

Vertitur , i^flomacho didcis ut e/ca nocct.

Dat



Dat is

^ff

Eenaltey>etuliefd\enalteflerck'vankrachteny

In'^an-luft dickyerkeert , enfchijntgelijche/machten

DepricKlingh ^an het ^vleefch : niet anders ah het ^oet ,

Dat ons de maegh iperquabfly en dichpüs braecken doet.

De gieiigaerd dcfgelijcks on-machtigh in al zijn macht,

draeyt en keert in zijn goed
,
gelijck een deurc op haer herre

(als de Wijfemanvan deluyaerdfpreeckt:)enwaerhyzich

vint 5 zelfs middenin den over-vloed van het gene , daerhy

al zijn geluckzaligheyd in ftelt , noch fteeckt hy zijn hals aen

alle kanten uyt , om te hebben de oorzaecke van meerder

heb-luft: dat is, om te drincken, op dat hy meerder dorft

hebben zoude, en gelijck een tweeden Achab , verdwijnt hy

van zieckte , om eens anders acker te hebben. Al dat een an-

der heeft, ontbreeckt hem nochien als hy*t nu alhadde,dan

zoud' hy even zoo vernoeght zijn , als dien rijcken vreckaerd

was; welcke verftaenhebbende, dat het geit, daer van zijn

kiften verftickt waren, af-gezet was, liep henen vanmif-

moedigheyd, en gingh hem verhangen.

Meergelucks en is oock by den eer-gierigen niet te vin-

den, ont-ledet en beziet hem wel : hy is wacrlick een blinde

ftaet-mol , die altijds wroet , en aerde om-worpt , tot dat hy

zelfs in aerde verandert, het eynd-teecken van zijn loop-ba-

ne , is de voor-deure van een nieuw prijs-fpel. al dat hy hcefc,

en ismaer moortel om kalck te maecken-, en war hy oock

krijght, alwaer het zelfs een Keyfer-rijck, en dient hem
maertotfteenen,omeentoorentebouvven,diensgrond ve-

fte in het middel-puna der aerde geleght wcrt, en diens

fpi'tfe verre buy ten Gods throon zich uy t-ftrecke. Vms nonjuf^

jidtorlis. Ecnwereldenisniet genoegh. Hy verdraeght on-

Yy 1 eyn-
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eyndelickveelquaeds , om meer quaeds te bekommen. en

daer hy in alle andere dingen, eenflave deron-gerechtig-

heyd is, werthy hier in rechtveerdigh bevonden, dat hy hem

zelven op depijn-banck leght, alwaer hy zijn eer hifl: zoo

geweldighuyt-reckt,dat alle de zenuwen van zijn ziele, tot

berftens toe ,
gefpannen zijn.Maer hoe-wel van yemand niet

on-bequamelick deze herts-tocht, het hemde der;^ielegcn:icmt

wert , als een kleed zijnde , het welcke laetft van allen af-ge-

leght wert ;zoo mach-ze oock wel de helfche rouw-mantel

genaemtwerden,diedezeramp-zalige dragen,zoolangezy

zijn , dat is , in ceuwigheyd.

Dier-prelijcke ftaeltjens mogen oock genomen werden van

alle andere feylen, jae van alles, dataerdfch en wereldfch

zijnde, geen deel en is, noch en heeft van dat verborgen

Manna , dat boven in de hemelen bewaert wert.Geen dingen

des werelds zooheunigh-zoet, die niet vol bitterheyds en

galleen zijn. het zijn al moes-kruyden ,
daer van tot demon

God!' gezeyd wiert , de dood is in depot.D^Lcr en Is niet zoo goed

,

zookoftelick,zoovermakelick, datdemenfchc cenighfins

kan geluckzaligen , als het aen^icht en de rechteV'-handGods ^ daer

rver^adingederblydfchapy en'volheyd der ^reughdcnis. Hy alleen,

die onze zielen gefchapen heeft, kan haer grondelooze

begeerte vervullen , en haer dorftigen brand uyt-leffchen.

Alle het gene datGodof Godes nieten is , is armoede , en

doodelickgebreck. De Heere is mijn herder, my enT^al niet ont-

treken, zeght de Prophetifche Koninck. her welcke geen

princen, noch zelfs de aldermachtighfte van deze wereld

en konnen gctuygen j als wiens gebreck vermeerdert ,naer

dat haer grootheydzigh verder uyt-breyt Dicalleen, welc-

ke gehouden werden voor het uyt-keerfel en wegh-worp-

fel dezes werelds j de dienft-knechten lefu, konnen met
een



517

een zekere vaftigheyd zeggen, wy en ^alniet ont-lreken,tnA^^^X-

les zal alle andere ont-brekcn. Als een water-zuchtigezijn

dorft door het drincken vermeerdert,zonder oy t verzadight

te werden 3
zoo en konnen de dingen dezes werelds, met

groote hoopen op-getaft, den afgrond onzer begeerten

niet vollen, maer maeckcn het gat altijds wijder en dieper.

De verquiftigezone, van God gefcheyden zijnde,bekent,

dat hy moet van honger fterven 'tis zoo: wie deze mee-

fter niet aen en hanght, zal midden in het water van dorft

vergaen^en, naerzijn meeninge, te licht geladen zijnde,

onder dat wereldfch pack neder-zincken. Menzeght, dat

de toovenaers en fwarte konft-meeflers een tafel konnen

toe- richten, daer alle vruchten en leckernyen des we-
relds fchijnen opgedifcht te zijn ^ maer zoo wanneer-men

die genaeckt om aen te taften , ^t en is anders niet als lucht

en ydelheyd. zoo zijn de dingen dezes werelds , oock in

haer meefte glans en luyfter aengezien zijnde, en raeynt

ghy evenwel noch yet in de hand te hebben, 't en zal even-

wel uweluftniet boeten, noch uwen honger verzadigen:

niet meer als de maeltijden , die Heliogabalus zeer koftelick

op-proncktc, daer van alle dcfpijze, zomtijds van wafch ,

zomtijds van hout , zomtijds van yvoor , zomtijds van aerd-

werck , en dickwils oock van marmer en porphyr-fteen

gemaeckt was. Aen-merckt vry, met open oogen, alle

de groots-heyd, die onder de zonne aen-gebeden wert,

't en is maer lichte fauce en zilte , die niet en ftreckt om den

ect-luft te ftillen , maer veel meer te fchcrpen, en gacndc

temaeckcn.

Want als h:t doolpe ^yet "^ert in den heyrd ontftehn ,

Doorfulphur ofte inbind ^ doorycmands hulp 'veryceckf^

Yy
3

Zoo
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Zoogroeft des mtnjck begeeft , "^ol allerUygebreken ,

Wanneer hem met haer gmfl de npcrM o^er-deckt.

Nacr dat de Heere , door de zangh-meefter Ifraëls , zijne

wetten wel ernftelick bevolen en aen-geprezen hadde, be-

fluy t hy met deze woorden

:

Voe'iVfjtopdenmondy

Neem aen mijn ^el-daden

:

Enter zsl'verflondi

Zd ickdy met goed y

Inalo'ver'vlöedy

Vullen en li>er^aden,

Tekennen gevende, dat buyten hem, niet als honger en

gebreckis 5 enby hem alleen, die zoete verzadinge, zonder

verzadingete vindenis. Want de ziele desmenfches, naer

Gods beeld en gelijckcnifle
,
gefchapen zijnde , kan wel met

alle andere dingen bezigh gehouden en vermoey t , maer niet

vernoeght ofvervult werden. Wantgelijck zy inhaerzel-

ven gantfch onvermogende zijn , foo veranderen zy oock

lichtelick,en vergaen,gelijck een wolcke,van d'eene plaetfe

naer de andere , en ftorten eyndelick , enbreken tot niet. Die

haer daer van ververren , naerderen tot God ^ die geen ande-

re fchattinge van ons en eyfchtjals datwy willen geluckigh

zijn. En niet en zal ons daer van meer afleyden , als de be-

driegelicke luyfter des werelds : welcke als die vallche vier-

kèns, diemenftal-lichten noemt, en des nachts ontrent de

rivieren gezien werden ,
geen ander fchijn en geven , als in

de dicke nevelen derduyfternifle, enleyden, die haervol-

gen in het water , al wacr zy oock verdrincken moeten , zoo

zy in tijds nietom en zien , en te rugge keeren

.

O wel geluck-zalige ziele , dien God alle dingh is , en

buyten
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buytcn God niet zoet, niet koftelick, niet aengcnaem en
hout, maer veeleer, als bitter en verdrietighjverfoeyten
wcgh (loot ! het is on-mogelick, dat ons gemoet, gantfch
hemelfch en geeftelick zijnde , eenige genoeghfaemheyd , of
wezentlicke vertrooftinge fcheppe,in 4e flijmige vettigheyd
van het vuyle grond-zop der aerden. De put-eemer , zoo
langhhy vol in het water hanght , en fchijnt geen fv^aertc

ter wereld te hebben 5 maer zoo haefthyuythet water be-
gint verheven te werden, begint haer oock zijn fwaerte te

openbaren. Ditheeft zijn rechtbefcheyten natuerlicke re-

den. Want het water zijnde in zijn natuerlicke plaetfe, en
drucktnoch en perft niet : gelijckmen in de duyckelaers fien

kan, die zomtijds ettelicke vademen waters boven haer lijf

hebben, zonder eenigh gewicht te gevoelen: maer het zel-
ve water buyten zijn element getrocken zijnde, gelijckals

worftelcnde met het gewelt, dat hem aengedaen wert,

neemt een fwaerte aen , om weder , zoo het mogelick ware

,

in fijn plaetfe te geraken. Paft dit oock op de menfchelicke

ziele , die als van God , door fijnen afem
, geteelt zijnde , in

hem oock alleen^ haer wefentlicke plaetfe moetfoecken^
foo zy anders luftighen vernoeght wilt wefcn. Want foo

haeft de zelve van God, haergeboortigh element jby ma-
niere vanfprekcHjin de wereld getrocken wert, wert fy met
een fwaer gewichte over-togen, waer door zy allefins ver-

drietigh is, en verdrietigh maeckt. Voor het herte, dat

hem zelven in Godes Boezem geftort vint, is alles licht

en gemackelick: maer dat in de kolpen van dit aerd-

fche modder verfwalpt light, moet alles fwaer en verdrie-

tigh vallen.

Laet ons dan onfen oorfprongh erkennen , en al onfc

krachten en zenuwen in-fpannen , om met de zelve veree-

night
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nightte werden. Daer is alleen het eynde van alle onruftc,

en de volheyd van alle genoeghfaemheyd te vinden, Soo

lange moeten wy draeyen enom-loopen, tot dat de nael-

de onzer zielennaer defe noord -fterre geftreckt ftae. Oock
en iffer nietterv^ereldte vinden, dat die holle diepte van

onfen geeft eenighzins kan vollen, alsdaton-eyndelickon-;

verdeelick punt, dat onfe zielen, gelijck gefteken en ge-

graveert heeft. Verfint en paft al wat ghy wilt j de diep- .

te van het af-druckfel , 't welck een zegel in het was maeckt,

kan alleenelick vande felve zegel , fonderfchenden, gevult

werden. Doen wy van God gemaeckt zijn , fijn wy oock

met zijn eygen beeld gezcgelt: waerdoor zulckc diepten

in onfe ziele geprentzijn, die de heele wereld, al waerfy

noch foo groot, in geenen deele en kan floppen. De vol-

heyd Gods, die geheel volheyd is, kan de fel ve vollen, en

noch on-eyndelick over-fchot hebben. Want om yet van

hemtcftamelen, daer van felfs der Engelen tongei fwijgcn

moeten:

By is cenf^elgh'diep , ^iondergrond ^

Die olper alis , in dit rond

:

En buyten al , ^at datter leeft ,

Jae^at hy oytgefchapcn heeft.

In al, maer nergens iffer ivat

Dat in het minft vjn Ipolheyd Vat

Dierder^ "U^ie hem'ziet ^erheughtj

Vollpan hmfelfs , in algeheel

y

En aloock in eenyder deel.

De 7:pnne der gerechtigheyd ,

Vohan allicht en heerlickbcyd
^

Die ons naer deje droeve nacht ,

En buyten al , doch niet met al , Zoo -^y hem eeren naer ons macht ]

Zijn "svefcn oyt uyt-jluyten '^tL ^yt dit hedrnektejammer- dal ,

Hy 15 de loolheyd aller -vreught ,
I In "vreughden volheyd brengenfal

Maer *tis te jammeren, en met natte oogen te beklagen

dat wy foo aerdfch , en kindfch gefintzijn : Dat wy die hoo-
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geen Hemelfchc dingen foo flofFelick verfuymen, en alle

onfe oefFeninge hefteden in het vuyle flijck-goed defes
Werelds, dat ons eer kan vermocyen , als te rechte ver-
blijden

j
dat ons voor eenkleyn vernjaeck , een langhduer

righ berou, en on-ruft in ons hertc laet. Dit kont ghy
ooghfchijnelick in dit volgende Beeld, als' m een tafte-

lijcke Spiegel bcmerckcn, en tot een fluyt-Ieer met u
dragen.

Zz E M-
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EMBLEMATA,
Lil.

Al's Werelds goed,
Is Poppe-goed.

AL ^atmen hier opAerdenfier
Is Popfe-goed , en anders nïet^

De Menfch , ahvathydaer "van nj'mt
,

Die[peelter mee,geitjck een Kind.

Hy heeft het Liefeen korten tijd.

Dat hy daer naer licht 'van hemfmijt.

Zoo is de menfch dan , aljmen "vindt,

Niet t^eemaels , maer alttjds een ICind.

Aen
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A E N M E-v Rou De Knuyt.

^lE-vrou,ofhebt ghy lieverNicht

Genoemt te zijn, in dit Gedicht,

Ik wcnfchu.meteen recht gemoed,

Geen Rijckdom , of geen werelds

goed,

Geen gunft , geen eer , geen groote

ftaet,

(Want daer van hebtgy overmaet)

Wat dan?dat ghy,met hert verblijd,

Altijds meught wefen, dat ghy zijt.

Want God/o ick de zacck' wel vat,

En heeft u niet , of dit , ofdat

,

Gegeven (lucx-wijs , tot u deel

,

Macr al by een , en in 't geheel

:

Wat dat eé mens,van mens gebaert,

Sou konncn wenfchen op der aerd

,

Een ding miflchié ontbreekteraen,

Gel ijck ick fomtijds hebb' verftaen

,

Dat ghy, hoewel ghy zijt gctrout,

Gelijck een ftaet van Weduw hout:

En dat u Man , in groot gedruys

,

Gelijckeenballingh is vanhuys,

'tis waer,Me-vrou,een kleyne Vrou
En heeft geen oorücck van die rou

:

Maer als nien 't recht en wel in fiet

,

't Is meergeluckjals't is verdriet.

Doch, Nicht, verftaet mijn me-
ninghwel:

't Is, fondertwijffel, maergequel,

Te derven zijn gewen fchte pand

,

Dat meeftendeei is van de hand

:

Maer bové,dat dedienfl: van 'tLand

Hem altijds van u zijde bandt

»

En dat van fulcken alleen niet,

Als met de grootfte eer gtfchiet

,

Zoo merck ick,dat de cenfaemheyd
Ons van de Aerd' ten Hemel Icydt.

En dat'tgeduerigh Aerds gewoel
Ons raaeckt in Godes dingen koel

Soo dat,om hier oock op der Aert,

By God zomtijs te zij n vergaert

.

Geen ding fo noodigh wert gefcyt

,

Als is de foete eenfaemhcydt.

Daergaetmen dan , met goede fin

,

Zijn herte zien van binnen in :

Daer wert van hoofde tot de Voet.

De menfch ontleedt m lijn gemoed

:

DaerfietmendatdeMenfche is

Een vat vol dreck en vuylenis

:

Daer fietmen , dat de goede God
Ons' wonden gantlch vervuylt en

wrot,

Moet zalven ,en genefen heel

,

Zou eens de Hemel zijn ons deel

:

Daer fietmêGods barmhertigheyd

,

Die daer foodiep haer Wortel leyt:

Daer fietmen, en daer hoortmen

vreughd

,

Die met geé Penn' kan zij n geheugr.

Dat weerghy. Nicht I u Herrekan

Een goed' getuyge zijn daer van.

Soo dat ick feer wel , in 't begin

,

Gewenfcht hebb', met een goede

fin.

Dat ghy,met een gemoed' verblijdt,

Altijd moght wefen. dat ghy zijt.

Macr noch fow cnfch ik,tot befluyt,

Darghy meught lange zijn de Bruyt

Van uwe Man , en waerde Heer,

U Kroon , en al u Werelds eer.

Zz 2 En
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En als bet Godt believen fal

,

Die 't alles doet, naer zijn geval,

Sijn Ziel te halen uy t bet Lijf,

Zo wens ick,dat ditGraf-dicht blijf:

Hier onder light mijn Heer de

Knuyt,

Doch daer die wacker ziel is uyt

:

Dieeerhy'tAerdfche deel verliet,

Een vyer , een vlam,een blixem biet.

Een groot en feldfaem polirijck,

Van Geed, verftand en oordeel rijk.

Die om s'Lands faeck was zelden
t'huys,

En nochtans over al was t' buys
,

Eé grootChriftoftel van zijn vriend.

En daer zijn Prins was mee gedient:
Daer van, indien m'het zegge dorft.

De nijd en fpijt in üueken bord.

Jen de ^che , op cccafie ^van de volgende Rede-fpreucken
,

hder E E. toege-eygent.

Et ambachtvan de OudeWijfen
Was eertijds deughd en eer te wijfen

,

Met reden kort aen een geknocht

,

Daer uyt men wijsheyd leeren mocht.

Die konfte niet genoeghom prijfen

,

Hebb* ick gepooghtoock hier te wijfen

:

Gepooght , doch gantfch niet uyt-gewrocht

,

Daer van ick Lofverwachten mocht»
Het 7y 5 hoe 't zy , het Sap is foet

,

Offchoon de Schorffe niet is goed.

Ickbidd' u neemt het doch in danck,.

En houd* het voor een ganze zangh.

Doch eer ghy 'tnoch met d 'oogen fiet

,

Zoo hoort hiertuflchen noch een Liedt

,

Gefongen jop de felve wijs

Tot Eer en Lofvan Nicht Tenijs,

NI EU-
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NIEUWE IA ER-GIF TE,
Aen lonck-vrouw Anna vander Mbrckt, Huys-vrou van

de H^ Meefter Cornelis Thenijs Raers^ Heer , & c.

Eerde Nichte,eerbaer vrouw,
i

Dat (fooGodt ons veel vermaert)

Die ick in gedachten houw -, I
Recht den wegh ter Helle baert.

W
Die van my dan wert geheughc

Als men fpreekt van vrouwe deugd,
Ander eeren uwen Staet

,

Daer ghy minft van al op flaet j

Of miflchien u oude Stam

,

Die van deugd haeroorfprong nam,
Ofmiffchien u groot gedacht

,

Nutertijdtfoo (eer geacht!

Ofm iflchien het tijd'lick goet

,

Daer voor elck nu buygen moet

,

Ofmiffchien yet anders oock

,

Dat ghy al en acht maer Roock.
Maer voor my ick min u deughd

,

Sonder welck dat niet en deught

,

Sonder welk geen menfch die leeft

Niet dat ghy {oogeern hoort

Als de fpraeck van Godes woort

:

Daer met ghy u ziele ftichc

,

En u Dochters jeughd' verlicht.

Och ! hoe foet is uw' 't geluy

t

Van die groote Davids Luy t.

Och I hoe luy ftert dan u oor

,

Ah daer.yet van komt te voor ,

Nau men fpreeckt uy t Godes woort
(Dat ghy met een yver hoort

)

Ofghy kont met goed' beleyt

Daer van geven goedtbefcheyt.

Dit en wat ick noch veel meer
Konde feggen tot u eer,

Is u niet licht aengev/aeyr

,

Rechte vreughd, ofblijfchap heeft.
\

Macrallenghsinugezaeyt,

Och 1 hoe menigh foetc fpraeck

Och l hoe menigh groot vermaeck

,

Hebb' ick nu en dan gehad

,

Als ick ergens by u fat.

Altijts tracht ghy weerde Nicht

,

Om te fpreken yet dat Oicht.

Nu van s'Wereldsydelheyd

,

Dan vans'HemelsHeerlickheyd
j

Hoe de Menfche loopt enjaeght

,

Naer het gene Godt mishaeght

;

Hoehy acht dat groot gewight

,

Van Gods glory hier foo licht

,

Hoc hy aldermeeft betraght

,

Met fij n Geeft en al ilj n kracht

,

I

Door des Heeren wijsbeleyt

[

En u Moeders neerftigheyt

:

Diemy is ten deel bekent

Uythaerwens, enTeftament:

Daer van dat ick hierden finn'

Woort by woort fal brengen in.

Dochter feght fy lieve kindt

Dat mijn hart foo feer bemint'»

Soeck om recht te wefen rijck

Boven alles Godes rijck

,

En fijn heel gerechtigheydt

Die ons klacr voor oogen leydc

:

Seker zijnde dat de Heer

U fal geven dat en meer

:

Zz j Pat
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Dat hy u toe werpen fal

Alles ,naer fijn wel geval

;

Als ick door Godes foet belegh

In mijn felf bevonden hebb'

,

Want hy heefc my toegeleyt

Buy ten mijnen arrebeyt,

Daer van dat ghy naer mijn doodt
Meer fulc fien als daeghlicx broodt,

b'oo het Godes wille zy

Dat het my al blijveby.

Maer dit moet zijn u gebedt

Savonts^alsghygaet te bedt:

Smorgensalsghy fiiltopftaen

Heer ick roep en bid u aen

,

Geeft dat niet des wereldtsgoedt

Diftelszijn in mijngemoetj

Dat daer door uv/' heyligh woort

N iet in my en wert verfmoort

:

Dat ghy door u goedighey t

In mijn herte hebt geley t.

Dencktdateereen Gabel-tou

Door een naelde raecken fou

,

Als dat yemant werelts-rijck

Komen fou in Godes rijck.

Denckt , dat niemant baten kan

Of hy heel de werelt wan

,

Als hy niet iij n ziel behout

EnopChriftus liefde bout.

Daerom feght dat Hemels vat

Datfoo voor fijn broeders badtj

SeghtdeRijckendeferaerdt

Daerby Rijckdomisvergaert,

Dat fy met een dcrtcl fchijn

Niet daer op hooveerdigh zijn:

N iet en ftellen haer gemoet

Op het ongeftadigh gocdr.

Maer alleen op Godt die leeft

Die clck naer fijn wille geeft.

Niet dat ick het goedt mifprijs

Of ter Hellen van my wijs

:

Neen jhetiseen gaef van Godt,
Als het heeft lijn recht genot.

Maer men fier dat in 't gemeen
Dat die menfch die 't heeft te leen

Daer deur opgefwollen wcrt

,

En fich tegen God'verhert.

Dat hy pracht en overdaet

Daer deur in fijn herte laet.

Maer ghy Anna overleght

,

Wat dat ons lohannes feght

;

Hebt de wereld niet befind

,

Noch watm'in de wereld vind.

Hoort wat ons de wijshey t fpreeckt,

En dat in uw' boefem fteeckt

:

Kind, weeft geern,metterdaet,

In een kleyn en leege ftaet

;

Want dat u veel meer verhooght

,

Dan al daer de menfch naepooght:

Want de Heere wederfiaet

Hoverdy als duy vels quaet :

Maer die leege zijn van geeft

,

Geeft hy fijn genade meeft

Laet u herte van de wereld

,

Die foo koft lick gaet bepereld'

,

Door haer fchoon en zoete fchijn,

Nimmermeer bedrogen zijn.

Maer , om altijds vaft te gaen ,

Laet u van Gods woord' beraen

:

Hebt dat altijts in de hand

,

i
Als een onwaerdeerlijck pant

:

I

Leeft daer in by daegh en nacht

,

't Zahi geven geeft en kracht

:

Zocck daer in , tot u behout 1
Wijsheyd , als geloutcrt gout.

En



En ghy fult die v inden wis

,

Want zy dat:r ce vinden is.

Zoeckfe daer , en bidt den Heer

,

Dat hy u fijn giinft vermeer.

Klopt hy fal u open doen

,

En met Z'jn genade voen.

Dan fuU ghy te recht verftaen

,

Wat hy voor ons heeft gcdaen.

Dan fult ghy fijn Liefd , en trou

,

Kennen , tot u ziels behou

;

En gewilhgh , fonder pijn

,

In htt goede vruchtbaer fijn.

Maer hier voegh ick dit noch by

,

Weeft niet met de wereld bly -,

Speent u van de derteljeiighd

,

Die niet foeckt, als ydel vreughd
En al feghtmcn nu en dan

,

Datmen niet wel leven kan

,

Ofmen moet , in al fijn doen

,

Volgen het gemeen fatfoen ;

Neen, mijn Kint, gelooft het niet,

Ofghy raeckt in u verdriet

:

't Is een wijs , ofeen bevel

,

Uytgefpogen van de Hel.

Want al wat de wereld doet

Of het fcboon het vleefch is zoet

,

En oyt wonder wel beviel

,

't Valt feer bitter voor de ziel.

Maer ghy , fonder omme fien,

Voeght u by de vrome lien

,

By 't gefelfchap , die de deught

Houden voorhaer grootftevreugt.

Dit heb ick, mijn foctftepand',

U altijds feer ingeplant

,

En met goeden y ver hier

Voor gefteltop dit papier i

I Wel verfceckeftj dat wan neer
' My fal halen Godt den Heer

,

Dat ghy dan fult t'allen tijd

Lijden een feergrooten ft rijd'

:

Dat ghy, alsghyvolght mijn wil

Noyt fult fijn gelaten ftil

:

Hier de wereld daer het vlees

,

Nu de Duyvel , ende vrees

,

Zullen , in dit aertfche dal

,

ü omringen overal.

Daerom bid' ick met ootmoet
Dat u Godt die gunfte doet

,

Dat hy u gemoed' verfterck

En die gave in u werck

,

Dat ghy met ootmoedigheyt
Naer Gods wet u leven leydt :

Dar ghy binnen in u hert

Buyten oock vernieuwet wert

:

Dat ghy naer dit aertfch vertoogh

Meught verheven zijn om hoogh

:

En met Gods verkooren volck

Opgetogen in een wolck,

Meught befitten d'heerlickheyt

Nu , en in der ceuwighcydt

:

Dit is Nicht te ront en plat

U ytgetrocken uyt het bladr

,

Met u Moeders hant geftelt

Hierop maet van nieus vertelt

:

Neemt het dancklijck van u Neef,

Die 't met eenenazem fchreef,

Tot een onbeveynft bewijs

Dat hy uwe dcughden prijs

>

Met een wens dat u de Heer

,

Tot u heyl , en fijne eer

Geve in dit nieuwe lacr

,

Hier u wenfch en meer hier naer.

l.D.B.
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jP. de Brunes

ZEDE-SPREUCKEN.
E En Vrou die wandelt In Gods wegen,

Is tegen Goud' niet op te wegen.

2.

Sract op voorfpoet niet te breed'

,

Het cynd' van alle vrcughd' is leet.

Op 't laefl: van alle fchepfels dinck

:

Want t'eynd' bcvcftight alle dinck.

Of foratljs t'eerfte mach behagen

,

Het eynde moet het packjen dragen.

Wanneer het C ruy s wert wel gevat,

't Wert maer een halve laft gefchat.

6.

Dewaerheyt kan niet t'onderblijven:

Want 't vet wilt altijdt boven drijven.

7.

Dat heet het eygen van een man

,

Dat niemandc van hem nemen kan.

Hetlïjden is een heyligh wcrck

Voor hem diedaergenoegh is fterck.

..
9'

Gedenckt by lijdts den ouden man
Terwijl uw' jcught noch wercken kan.

10.

Begeert en oooh is altijdts hol

,

Geen menfch en kan dje maeckcn vol.

II.

En fcght niet altijdts , dan als dan ;

Macr dcnckt vry aen dcnouden man.

li.

Die wat acn den armen bringht

Aen Hjn felvcn dan gedinckt.

Selden , in dit aertfche flijck

Wertmen Tonder fondc rijck.

Hy heeft genoegh voor fijnen ftaet,

Die hem met 't zijn genoegen laet.

De menfch die is een feldlaem dier

,

Nu eens een Kemel , dan een mier.

Men komt niet fonder (weet en ftof, j

Aen dingen die verdienen lof.

Acn dingen die met lofbeftaen

Men komt daer niet al lacchend' aen.

.

^^•

Menfchen die in d'aerde vroeten , (

|

Moeten fteeds verkctel boeten. *l

Noyten quammer dcughtfacmliindc

Van een Vader onbefint.

lO.

Niet dat foo langejcughdigh blijft.

Als vyandtfchap eens ingelijft.

II.

Niet ifler dat fbo traegh verout

Als haet , diem' in fijn her te hout."

11.

Soo langh ick leefen hier verkeer,

lek vindc altijds dat ick leer.

^^
Van een goeden difpenfier

Daer is Godt van Threforicr.

H-
Helpt eerfl u felven > feglit d« Heer

,

Ick fal u daer nacr helpen meer.

IJ. Voor
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Voor de doeden hoort het graf,

Voor de Verekens hoort den draf.

i6.

Het grafkomt toe den dooden menfch,

De beenen zijn der Honden wenfch.

27.

't Beleyt en doet het,noch 't verftandt,

Maet 't luck dat komt van Godes handt,

a8.

Voor hem die reyn is van gemoet >

h ilks Tcyn , en even goedt.

Een fulcken man die heeft gebiedt

,

Die op bevel der wijfen fiet.

30.

't ïs voor een on rechtveerdigh man,

Groot onrecht, datmen recht doen kan.

31.

't Exempel kan veel wonders doen,

H«t heeft meer krachts,als wertSermoen.

3i.

't Sermoen dat klinckt

:

't Exempel dwinght.

Een fraye tongh magh ons behagen

,

Maer 't leven doet ten leven jagen.

Tot beden, die gantfch niet behooren,

Heeft 't medelijden doove ooren

.

Wat blijftmen aen de goederen hangen?

Die aen een Sprinckel vyers maer hangen

.

^^^

Rijckdom is een broofe waer

,

Vol van forgen en gevaer.

37'

Godtwrecckr,
Wanneer hy niet en fpreeckc.

Al borght Godc wel een langen tijdt

,

Hy fcheld daerom de fchult niet quijdt.

3^
Men kan een ander wel bedriegen

,

Maer 't hert en kan den man niet liegen.

+0.

't Gewifle doet den menlche buygen :

Dat hout de plaets van veel getuygen.

41.

Hoe mectder vyandt datmen heefc

,

Hoe grooter prijs oock Godt ons geefr.

Om goedt te doen verlieft geen tijdt.

Want d'Huyre loopt die ons verflijt.

+?•
De Gierigheydt is ongebonden

:

Sy is de moeder van de fonden.

4-4.

Den dorft en honger van het Goudt
Den menfch tot vreemde dingen ftout.

4r.
Mint Godt , en gaet de rechte wegh

»

En niet en paft wat datmen fcgh.

4<^.

Vergeefs men nu naer yemant vraeght,

Die anders yet als winft behaeght.

47.
Om een handeken vol leven

Ziel en lijfte pande geven ?

48.
.

Des menfchen leven is een punt

,

Dat noch ter leene wcrt vergunt.

49-
Alswy maer hant flaen aen de ploegh

,

Godt geeft ons dan van alsgenoegh.

50.

Geen rijcker man noch meergeprefcn,

Dan die met 't zip te vrecn kan wcfen.

Een moortal gaet de moorder dooien.

En blijft geen feven jaer verhoolen.

ri.

Dickwils om een kleync dcught

,

Krijghtmenfomtijdtsgrootcvrcught.

Aaa 5" 3' De



^70
n.

De Duyvel , vaer der leugenaers

,

Die heeft oock wel fijn Martelaers.

Niemant, waer hy went of keert

Vint genoegen, nae bt^geert.

Hovaerdye zijnd' in'c bloedt

,

Is de worrem van het goedt.

Waerheydt ftaet op vafte becne

,

Leugen die en heefter geene.

Nier te hebben doet benijden.

Veel te hebben doet verbhjden.

58.

Die met grooten honger gaet

,

Benijtde geen , die is verfaedt.

De oogen van de nae gebueren ,

En konncn Tonder nijt niet dueren.

Defchaemteloos die 't al begeert,

Eefir het derdendeel van d'eerdt.

Is 't groot geluck' ofongeval

,

Dat Godt u fchickt , gebruyckt het al.

Men moer met een geftaegh gepeys

,

Voorfien figh tot de groote reys.

Geen wijfer , noch geleerder man

,

Als die zijn fclven kennen kan.

Hy is niet arm ,die weynigh heeft

,

Maer die met veel begeerte leeft.

Hy mocht wel kennen meer als al

Die yct voor God verblinden fal.

66.

Die recht voor ons daer heenen gaen

Dien gaetmen recht oockachter acn.

De deughd is ftout yets uyt te ftacn

Zy ranft een yder felve aen.

De liefde altijdt nederfijght

En nimmermeer om hooge ftijght.

6^.

'tlsgoedtefijndan welgefint.

Als yemand alles gaet voor-wind.

Het is hem licht geduldigh fijn
,

Die daer is fonder lorgh of pijn.

71-

Die Menfcbe heeft een groot geluck ,

Die daer van niet en komt in druck,

Noyt Was Propheet van groot verftand,

Gè-eèrt in cygen Vaderland.

Geen deught die nier en heeft haer feyl,.

Geen werck volmaeckt in allen deyl,

74.
Denckt op het oordeel

,

Daer geen heeft voordeel.

Denckt op het oordeel over-al

,

Daer niemand voordeel hebben zal.

-j6.

Denckt altijds op dien laetften dagb,

Die niemant oyt voorby en magh.

Dieduldighlijt,, Diewintdeftrijt.'

78.

Die onder leyt,, Dat hy wat beyt.

Men fal miffchicn,, Sijn eer haeft iien.

79.

Die onruft zaeyt,, Veel moey te maeyt. •

80.

Groot Huys,, Groot Kruys.

8r.

Het groote goed,)Maeckt groote moed.

81. In



82.

In weeld' fiet toe „ En vreeft de Roe.

8?.

Behoud u reyn „ En acht u kleyn,

Weeft geernalleyn,, Met Godgemeyn,

't Is al goed „ Wat God doet.

^^
Naer het lijden,, Komt verblijden.

Neemt waer den tijd,. Die altijdsglijt

87.

Vermaen van fterven,,Doet fonde derven,

88.

Hy is van flijck in bloed gewecckt

,

Die in fijn wreetheyd niet verbleeckt.

Een Man al is hy vroom en goed

,

Neemt fomtijds wel een quade voet.

90.

Geluck en heyl dat yemand heeft

Is Spijfe daer de nijd van leeft.

God laet ons fbmtijds neder fincken

,

Maer laet ons nimmermeer verdrincken.

Wilt ghy u van u Vyand wreecken
,

Wacht u van ullerley gebreecken.

9V
Geen meerder vyand heeft de menfch,

Dan voorfpoed ,en fijns herten wenfch.

Die God alleen maer heeft te vriend ,

Al watter komt , ten goed hem dient.

Die op fijn eygen wijsheyd fteunt

,

Die valt feer licht , daer hy van kreunt.

Die heel de Wereld wel befiet

,

Wal is het als een enckcl niet ?

97'

Die God den Heer mint over al

Hem treft geen quaed , of oügeval.

^8.

57:

Die God maer tor fijn vriend en heefr,
Hem fchacd geen fchepfel datter leeft.

Die maer en heeft hetgeen hy eet

,

Dat hy vry al fijn leed' vergeet.

101.

Die hooger klimt dan hembetaemt
Die valt om leegh eer dat hy 'c waenc.

I02.

Die my aen feyt dat my mis-ftaet

,

Dat is mijn vriend , en befte maet.

105.

Die quaed zeyt, eer hy quaed daer fiet.

Al fweegh hy ftil , verbeurde niet.

104.

Dieflapen gaetin wat geval

,

Weet niet , ofhy on tWecken faU

JOJ.

OfPaulus plant , Apollo fproeyt

,

Nochtans niet fonder God en groeyt.

106,

Die alles overwinnen wil

Die leere lijden , en zy ftil,

1 07.

Die fijnen Oeghft voor by laet gaen

,

Betreurt zijn dwaesheyt achter aen.

108.

Die rij cker geeft , en wijfer leert,

Is veer van wijsheyd afgekeert.

io5>.

Die God alleen heeft aen fijn ?y

,

Geen menfch hem krcnckr, wie dar hyzy.

1 10.

Die 't altoos naer fijn wcnfchen gaet

En weet ter Wereld goed noch quaet.

III.

Die zijn lect met lect wil wreken

Samplbns kracht fal hem ontbreken.

1 11.

De dcughd en wert noy t wel gekroont

Dun lijnde met ondcughd' beloont.

Aaa 2 II?. Den
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II?.

Den overvloede die maeckt ons mal

:

Gcnoeghfaemheydt gaet boven al.

114..

Een goedt woort vint een goede ftee

,

Waer dat ghy gaet foo brcnght dat mee.

Een menfch ondanckbaer is nietwaert,

Dat hem of lijd' ofdraegh de aerdt.

ii(J.

Geen menfch en woonter onder dack

,

Die niet en heeft fijn feyl, ot' lack.

117.

Godt houdt ons van te groot geluck :

Want dacr op volght wel grooten druck.

118.

Gods vrient , en al des wereldts fpot

,

Wenfcht vry dat fulcx mach fijn uw' lot.

"^- r
De mtinfch fou eer van lórgen wt)rgen,

Eerhyeenflroointweefou forgen.

120.

Het is dealdergrootft'e man ,

Die moed' en luft bedwingen kan.

121.

Hoe blijder leven datmen leeft

,

Hoe droever fterven dat men heeft.

Dehoovaerdy met groot befiach ,

In Hemel , noch in aerdt en mach.

113.

Hy is de rijfkfle die daer leeft

,

Die hem vcrnoeghc met 't geen hy heeft.

1x4.

Met reden hy voor 't ftérven beeft

,

Die 't niet te voor gelcert en heeft.

Let op den tijdt en daer uyt leer :

Voorleden tijdt komt nimmers weer.

Wat van den Hemel neder komt

,

Sn fchaed' ons niet hoc 't is genomt.

117.

Godt fent jae felfs oock Icyr den dracr,

Daer her getouw' geduerigh gaet.

1x8.

Het is fecr goedteen troofter zijn 5

Want die daer troeft en heeft geen pijn,

ixr?.

Tot yeder quaedr , is hulp en baet.

Maer tot de doodt en is geen raedc.

150.

Die tegen Godt met pijlen fchiet,

Diekrijghtf' op 't hooft , en wcrt te niet.

13T.

Die naer den Hemel fpuygt om hoogh,

Die krijght hetfpuyghfel in fijn oogh.

132.

De menfch , die met den fweerde flaer,

Ook naerGods wet,met 't fweert vergaet.

133.

Die doet het geen hem niet betaemt j

Gebeurt het geen hy niet en raemr.

134.

Diejonckaen ecnighquaedt gewent

Al is by oudt , daer van niet wendt.

135.

Die tanden heeft en heeft geen broodt,

Die broodt heeft, tanden heeft van noodr.

13^.

Den Man met een bedorven fmaeck

,

Den heunigh fchijnt een bitter faeck.

Van 't aerdfche goedt , den overvloede

Verarmt ons van 't Hemels goedt.

138.

De matigheydt

Is moeder van de deughtfaemhcydt.

i3P.

Die. regel alrijds vafte gaet

,

De Heer de fijne niet vcrlact.

140.

Komt al rot my die zijt belacn ,

En met u Ibndigh pack begaen.

lek



lek fal verquicken u gemoet

,

En ghy fult vinden rufte goet.

Een nedrigh hert , en teer gemoet

,

Des Hemels poorten open doet.

142.

Seght u belanck aen God de Heer

,

En laet hem wercken tot fijn eer.

14.5.

Al uwen noodt den Heer op dracght

,

En laet hem doen wat hem behaeght.

144.

Daer de Schat is van de mcnfch ,

Daer is al fijn hert en wenfch.

Die den Heere recht belijden

Moeten al vervolgingh lijden.

In voorfpoet naer fijns herten lufi:

Is niemandt feecker , en geruft.

147.

Geen dingh ter wereldt hooger gaet,

Alsdatdewereldt gantfch verrm.aet.

148.

Hoe darfich yemant meer verkleent

}

Hoe meer by Godt hy wert gemeent

;

En hoe fich ycmandt meerder acHt

,

Hoe min hy is in Godts gedacht.

Die nedrigh by fich ielven is

Is hoogh by Godt , en gaet gewis ;

En wie fich felven recht mishaeght >

Behaeght deHeerjdie grootshey t plaeght.

15-0.

Weeft in uw' oogen kleyn en teer

,

Op dat ghy groot zijt by de Heer

:

Want hoe ghy meer u lelf veracht

,

Hoe Godt u heeft in meerder acht.

151.

Hooghmoed gaet altijd voor den Tal.

Dat blijckt by elck een over ai.

^75

Ons leven en is anders niet

,

Als roock en fchaduw' , met verdriet.

Beter noyt te zijn gebooren,
Als de deught niet naer te fpooren,

't Is beter ftaen en voort te gaen

,

Als vallen, en weer op te ftaen.

Van fuiken vreught,en blyfchap vlier.

Die in toekomen geeft verdriet.

Diedickwils aen de doodt gedlnckt,

Ten Hemel levend' opwaertsdringht.

De Duyvel mach ons wel bekooren ;

Maer daerom gaen wy niet verlooren.

158.

De ftercke moeten fonder klagen'.

Der fwacker kranckheydt helpen dragen.

Het Hemels vyer ons dickwils dreygr,

Maer Godt tot flaen niet i$ gcneyght.

160.

't Volck wert verwoeft , en ongebouwt
Wanneer de Prophety opbouwt.

161.

De tijdt gaet wegh,de doodt komt aen.

En roept dat elck een moet vergaen.

1 6z,

Geenftroo kan voor het \'yerbeftaenj

Geen menfch als Godes vyer gaet aen.

163.

Dit is alleen het ware goedr

,

Dat oyt , en eeuwigh dueren moet.

Het fbet dat ons dit leven brenght

,

Is met veel bitter ondermcnght.

AI s'werelts foet, Hacft t'eyndc moet.

Aaa
3

166. Godt



J74.
i66.

Godt is ons naefl:,wanneermen denckf,

Dat hy is verft van ons verlenghr.

167.

Veel ongeluck en tegen fpoet

,

Maeckt ons Godtvruchtigh endegoedt.

16^.

Deondergangh van't lootfch geflaclit,

Den wafdom van de Heydens bracht.

169. .

Genoeghfaemheyd in datmcn heeft

,

Is \ grooifte goedt , van menfch die leeft.

170.

De doodt die ons ten Hemel leydt

,

Is 't eynde van ellendighey dt.

171-

De ziel die in de Hemel licht,

Gafroock op aerden fwarten dicht.

172.

Godt laet alleen het Kooren waflen

,

Voor handen reyn , en fchoon gewaflen.

Geen menfchen die deaerd' betreen

,

Zijn oyt met haren ftaet te vreen.

174.

De Zee is woeft , en weerom ftil

,

Naer Godts bevel , en enckel wil.

175'.

Die daer wel worftelt met de Heer

,

Al breeckt fijn heup , hy wint te meer.

God c fchenckt fijn kinders wel de wijn,

Maer menghtdie meteen fchulp- Azijn.

Daer fchaemt ontbreekt en fedigheyt

,

Daer heerfcht al ongebondentheyt.

178.

Een gift vcrweten,Wert haeft verweten.

17P.

Daer eer en is noch groote ftaet

,

Geen nijd', noeh fpijt daeromme gaet.

180.

Die d'arme licnin noodt verfiet

,

Algéefthy veel verarmt aict.

181.

De menfch die wel doet vint oock wel

,

Dicqualijck doet verwacht de hel.

i8z.

De menfch als 't ai is ovcrleyt

,

Schort niet foo feer al: danckbaerheydt.

18?.

Ondankbaerheyt,,ftincktwijtenbreyc.

184.

Weldaet vergaet,, en 't quaed beftact.

i8t.

Weeft niet vcrfchrickt,als vande 2ond|

Die lichaem en de Ziele wondt.

iZ6.

De menfch die op een menfch bctrout

,

Op zandt , en lofte a .rde bouwt.

187.

Die 't nutte mengelt met het (bet

,

Een yeders gunft verdienen moet.

188.

En weeft niet luy, noch mint de wijn,

Soo fultghy niet behoeftigh zijn.

i8p.

Die Godt alleen maer heeft te baet

,

Vaert beter als die vroegh opftaet.

De ftage vliedt en neerftigheydt

Wert moeder van 't geluck geleyt.

191.

Een die onwerend' fondc doet

,

Onwetend' naer de helle moet.

192.

Die goed' berouw' heeft van de fon J',

Die is by nae geheel gefbndt.

Van Godt begin , Met hert en fin.

Wat dat ghy doer,houdt alrijdt God,

't Begin van uw' bedrijf , en flot.

19^. 't Ge-
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*c Gefchiet al door Gods wijs bcleyt

,

Dat d'eene lacht, en d'andcr fchreyt.

196.

Ons leven kent geen vafte ruft

,

Geen luft die niet wert uy tgebluft.

197.

De liefiie zy alrjjdts de maet

,

Van u bedrijf, en al u raedt»

198.

Wattwijffelachfigh Ichijnt te zijn
,

Deliefde geeft het goctheydts fchijn.

lOO,

Geen meerder nochgecn foeter goedt

Als kinders zijn , wel opgevoed t.

101.

'r Is beter dat het kintje fchreyt

Als d'oLide man ,
gchjckmcn feydr.

aoi.

Den Vader die fijn kiriderslieft,

Niet al te veel haer wil belieft.

Een longhman werde liever roodt,

Als dat hy werde bleyck en doodt.

104.

't Is noodigh dat men jongejeught

In vreefe houdt , en went tot deught,

20^.

De kinders vele toe te geven

Dat doet haer ongebonden leven.

ro6.

Dat altijd ts een en 't fel ve is,

Dat walght ons als een wroite vis.

Geen gemack , 't Heeft fijn lack.

208.

Geen gemack hoe groot het zy,

Daer geen ongcmack is by.

209.

Dat voor mijn is een goede huyr

,

,Is dickwils quaedt voor mijn gcbuyr.

S75
I 2T0.

Geen goedten kander zijn of baet

,

Dat by hem niet en heeft fijn quacdc

211.

In dealdergrootfte weeld.

d'Aldergrootfte forge fpeek.

212.

Indewereltis geen ruft.

Noch volmaeckte vreught, of luft.

Te grooten overvloedigheydt
En komt noyt tot fijn rijpigheydt.

XI4.

AI te grooten overvloedt

,

Maeckt een trots en fier gemoedt.

215.

't Verveelt den raenfch

,

Die 't heeft naer wenfch.

21^.

Dielpaert de roed' , fijn kint verdoet.

Geen dingh loo ftout, als is het Goudt.

218.

't Gefelfchap maeckt ons goetofquact^
Want elck een is gelijck fijn maet.

219.
Zeght my , met wien ghy oramegaet

,

lek fal u feggen heel u ftaet.

220.

Die recht belijt. God fchelt hem quijr.

221,

Zijnfchuld bekennen met beicheyd',

Dat is 't begin van hcyligheyd.

Belijd, en lijd'.

225.

Niet dat den mcnfche racer ontruft ;,

Als een gemoet niet wel bewuft.

224.

Het quaedt gcwiffe van ccn man ,

Is als een beul , en hclfch Tyran.

215. Niet
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ix<r. 139.

Niet dat een Menfch foo pljnlick is

Als fleken van een quaed gewis.

^^6.

Een boofe dact „ 't gcfichte hact. I

217.

Een reyn gemoed' en onbefmet

Datbringht ons klaerfijn onfehulcmet.

228.

Die fijn gewiffe wel betracht

,

De leugens van de faem veracht.

229.

Geen foeter noch geen grootcr goet

,

Als een geruft en reyn gemoet.

230.

Onnoofelheyd' de moeder is

,

Van foete ruft , en goed gewis.

251.

Geen rechte vreugd',als uy t de deugd.

232.

Geiuckigh , foo ghy ware vrcughd ,

Gantfch uyt u felven halen meughd'.

255.

Hy is geiuckigh, niet die heeft

Maer die God danckt van dat hy heeft.

.
^?+'

Die met zijne is te vre'en

,

Is rjjckft' van al, met goede re'en.

In voorfpoet niet te veel vertrouw'

In tegenrpoet oock niet verflouw.

29<>»

Een menfthehoud'in waerd'eneer

Wat dat hem zend' , ofdoet de Heer.

HetKruys dat is des Hemels leer

,

Waer langhft men ftcygert tot de Heer.

238.

Wanneer men't luck fiet van ons gaen,

De Vrienden haeil van verre ftacn.

Der vroomen huys is hier in druck

,

Een ftapel van al ongcluck.

2+0.

Die lange was een onverlaet

,

Drinkt noch op't cynd' de gift van'tquaet,

241.

Bleken tred' (ofkleynofgroot^

Is een naerder aen de doodt.

24.2.

Niemant edel fonder dcught

,

Niemant luckigh fonder vreught.

243.

Sterven is een hart gelagh

,

Voor die niet wel fterven magh.

144.

't Vcrfaemt met vreught enydelheyt

,

Dat met een bitter droefheydt fcheydt.

24f.
De Menfch hoe rijk,en groot van waert,

Hy is een Pelgrim op der aerdt.

24^.

Wy loopen al in 't felve perck

,

En haeften naerhet felve raerck.

147.

De eene vroegh , en d'ander lact

,

Wy Ipoeden al naer eene ftaet.

148.

Al watter oyt gebooren was

,

Moet fterven op fijn tijdt , en pas.

249.

Onslichaemiseen leemen hut,

Die korts moet vallen in een put.

250.

De Vliege naer den Heunigh tracht

,

De Gier naer 't doode lichaem wacht.

251.

Wanneer 'c Serpent is doodt gedaen.

't Vergift en fal ons niet meer fchaen.

2^1,

Die hem beklcet met reyn gemoet

,

Wcrt van den Duyvel niet gegroet.

^5 ^• Godt
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15?.

God geeft den menfche wijn en broot.

En wat hy meer noch heeft van noodt.

154..

De Godt der wraek,Komt noyt in flaep.

'tMoetal gefchien,, Wat Godt wil fien.

't Moet al gebeuren op fijn ftondt

,

Wat dat gefproken heeft Gods mondt.
25-7.

De menfch doet wat hy kan ofmach j

Godt wat hy wilt met vol gefagh.

258.

't Is God t die 't al den menfche geeft

,

En weer afneemt het geen hy heeft.

159.

De menfche lacht , en weder weent

,

Soo 't Godt ofwel , ofqualick meent.

i6o.
I

't Gebeurt niet wat de menfch befluy t,

Maer dat Godt door fijn wijsheydt uyt.

Godt heldt wel naer recht vaerdigheyt,

Maer meer noch naer barmhertigheyt.

Godt ftort fijn gurtHen wijd' en breet ?

En drupt met ftraffen , en met leedt.

Godt is tot gramfchap wonder traegh ,

En thoont fijn liefd' ons alle daegh.

Die telt en rekent fonder Godt

,

Is in de Tel kunft dom en bot.

'2.6').

De menfche hoopt,maer't hangt aeGod,

Wat hy fal krijgen voor een lot.

Godts ooge fiet , en kent het al

,

Wat is , wat was , wat werden fal.

1(^7.

Wie fal bedriegen Godes oogh ,

Die alles fiet , foo leegh als hoogh ?

16%.

Wanneer de menfch de hoop ontbreekt,

Godt dan de ziel noch moet in fpreeckt.-

Wanneer ons God ontrcckt fijn zegen,

Soo zijn ons alle fchepfels tegen.

370-
Daer God niet is „ Gaet alles mis.

271.

De menfch door alle moeyten'ljre&ckt.

Als Godes gunft hem niet ontbreeckt.

272.

Als menfches hulp geheel op-houdt

,

Gods gunft ons dan noch onder-houdt.

273.
Het moet cen-fleutel zij n wel goed ,

Dit 't Paradijs ons open doet

:

De wegh die tot den Hemel ley t

,

En is zoo facht niet , alfmen feyr.

Wie nae den Hemel fpuyght te ftout

't Keert in fijn aenficht , dat hy fpout.

27f.
Al wat is boven ons bereck

,

Dat niemant licht daer aen en treek'.

27d,

Dat geen verftand begrijpen kan

,

Geen menfch doeonderfoeck daer van.

277.

Des Hemels wegh is niet befpreet

Met Roofen , maer met Doorens wreet,

278.

Den Hemel is veel eer te wenfchen ,

Als die te krijgen , voor de menfchea.

275).

Des Hemels wegh is wonder fmal

,

En vol van Diftels over al.

280

De wegh en toe-gangh tot de deught

Is rouenftcenigh , fonder vreughd.

281.

Men wcrt niet goed foo by gcluck :

Men leert de deugd met mocyccndruck.

Bbb aSi. 't Ka-
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'tKafleel des deugds is hoogh gelegen;

Men raeckter maer deur lange wegen.

283.

Deughds Wortels zijn vol bitterheyd,

Maer al haer vrucht vol zoctigheyd.

284.

Gods rijck en komt den Menfch niet hv,

Terwijl hy flaept , ofmacckt zich bly.

z8v
Watfoetsde deughd ons mede-brengt,

Daer is wat bitters in gemenght.

Men moet door druck en tegenfpocd ,

Geraecken tot het hooghfte goed.

287.

Door veel verdriet en ongeval

,

Zoo raecktmen door dit aertfche-dal.

a88.

Wannecr't de Menfche qualickft gaer,

Gods hulpe naeft dan by hein ftaet.

189.

En hij ft u Zeyl niet al te hoogh

,

Maer houdt u kleyn voor Godes oogh.

Geeft *theyligh aen de Honden niet

,

Noch Peerels aen de Swijnen biet.

Kicfl: met Gods volk eer quacd te lij'en

,

Alsindezond'wattijdsverblij'en

:

Want Chrifti fmaed , is grooter goed

,

AlsalEgyptensRijckdom doet.

Geen hout,dat niet een Schors en heeft,

Geen Menfch , die fonder 2onde leeft.

Hoe lange leven datmen net

,

Ten komt gantfch by dat ecuwigh niet.

Een kort verblijden„Doet lange lijden.

ZdjtnietTerblijd „ Als yemanr lijdt.

Een dertel leven , Rijck en blijd

,

Stelt dickwils alle deughd ter zijd'.

197.

Geen Menfch die fonder zonde leeft

;

De beft is , die de minften heeft.

]
't Is dolheyd , dat men zich beklaeght,

' Van yet , dat Godes wil behaeght.

'^99-

U zei ven nergens in verflaet

,

Als in de zond' , en in het quaed.

300.

Gedachten zijn van tol bevrijt

,

Maer Godt en fchelt die nimmers quijt.

301.

Een longhman moet zijn opgefchort

,

En met de Riem van eer gegort.

302.

Een vroom Man,die een weldaed doet.

Acht dat hy felfontfanght yet goed.

303.

Van al wat datter wertgefpeurr

,

Niet buy ten Gods befluyt gebeurt»

304.

Wat God befluyt , Dat voert hy uyt.

3or.

Al wat ter werelt ommegaet

,

't Gefchiet al , door Gods wijfen raed.

30^.

Geveynfde deughd en heyligheyd ,

Is dobbel onrechtveerdigheyd.

307.

Indien u oogh u quetft: ofdeert

,

Zoo fteccktfe uyt , en van u weert.

308.

Geen vreugd* offtaet van lulck geluck,

Die niet wat zuers heeft, datonsdruckt,

Dic op des mcnfches hulpe ziet

,

Die ftcunt op een Egyptus riet.

310. De

I
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310.

Degod'loos vlucht , Van y'l gerucht.
n4.

311.

Die maer een goed'gewis en houdt 1

En vredl niet,watm' oock van hem kout.

3ii-

De njckdorn en des werelds goed

,

Volght meer de quade , als de goed'.

De vult' van alles dickwils maeckt

Dat van Gods gaven wert gebraeckt.

3H.
Wat is des Werelds eer en pracht

,

Als roock en wind by een gebracht ?

3^T.
De Heere God en fchiep noyt mond

,

Dien hy met een geen fpijsen 2ond,

31^.

Hoelangh een menfche leven magh

,

Hy ziet noch al zijn leften dagh.

Ofarm , of rijck , ofquaed ofgoed >

Geen menfch, die niet eens fterven moet.

,

3r8.

Des menichcs leven is als niet

,

Een roock , ofdamp , die nauw men ziet.
|

319. i

Elcken dagh , die wy beleven

,

Neemt een ftuckjen van ons leven.

310.

De dood en ziet geen hoogheyd aen :

Of kleyn,ofgroot,'t moetal vergaen.

_

311.

Heden hoogh in ftaet verheven ,

Morgen dickwils dood gebleven.

.
?"

Heden jeughdigh , ende groen

,

Onder d'aerde morgen noen.

323.

De weerld vergaet , en haer begeert

:

Wat is ons dan de wereld weerJ ^

1

Zulck een is rijck,die God macrgeefr,

i
Waer van hy wel te vreden leeft.

3^S-
Een yder laer

, jae yder dagh
Maeckt van ons ftervcn lleedfch gcwngh

Hoe hoogerdat wy zijn verheven

,

Te meer moet ned'righ zijn ons leven.

3^7.

Het is ons plicht, te doen onsplicbt,.

Als altijxls zijnd' in Gods geficht.

V'^'
Elck blijf' in zijn beroep en ftaet

,

Daer in hy van Gods wegen ftaet.

329.

Die 't harnas aen doen , roeme niet

,

Maer die het van zijn lichaem fchier.

330.

't Is zijn eygen fchant vermeeren

Yemantsdooden mond ont-eeren.

331.

Het is een oud' en ware leer

,

Daer vrees is , daer is fchaemt en eer.

Hoort toe en ziet, iwijgten verdraegr.

Zoo weet geen menfche, wat ghyjaeght.

333-

De rechte kunft,Draegt liefd'en gunft.

334-

U mond van veel te roemen fpaer:

,

Want eygen roem is lafter waerd.

33T. .U eygen eere niet en zinght :

Want eygen lofby yder ftinckt.

33<?.

By de vromen wertmen vróm

,

By de krommen, wertmen krom.

Bekent het gene dat ghy doet

,

Want die bekent , heeft halfgeboet.

Bbb ^ 3j8. Bt'
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5,8.

Beter arm te Zijn meteeren ,

Dan met fchand zijn goed vermeeren.

Zijt mdcr dacd , Dat ghy gelaet.

Boplè reden , die daer fmetten

,

Maecken goed en heylfaeni wetten.

341.

Die fchuldigh leeft , die fchuten beeft.

Met vallen , en met op te ftaen

,

Soo moetmen door de wereld' gaen.

343-

Groote weeld' en hoogh geluck

,

Heeft van doen en (lijve kruck.

344.
,

De duyvel , vaer der leugenaers

,

Die heeft oock wel zijn martelaers.

34f.
De opgangh van de moedigheyd

,

Is d'onder-gangh vandeughdfaemheyd.

34^.

Wanneer de hoogmoet gaet om hoogts,

Het luck gaet neer, en raeckt uy t d'oogh.

547-
.

Dat niet met recht en is verkregen

,

Dat is een vloeck , en niet een zegen.

^48.

Geen meerder held , geen fterkcr man.

Als die zich overwinnen kan.

349.
,

Als Godtons flaen wilt met de roe

,

Hy fluy t ons dan de oogen toe.

3^0.

Begint , wat dat ghy doet , met God ,

En wacht dan een geluckigh flot.

3f>.
Het alder-left , Zy alder-beft.
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